
על מה

מידעון העמותה למען הקשיש בנצרת עילית
אלול תשע”ה ספטמבר 2015 - גיליון 3

בס”ד

מה בגליון:
    מרכזי היום של עלמה - עמוד 4

    פעילויות בעלמה - עמוד 8

    אצלינו בעלמה - עמוד 11

על מה

מידעון העמותה למען הקשיש בנצרת עילית

תשע”ו - שנה טובה ומוצלחת

עוגת תפוחים - לראש השנה
מאת: אירמה רוזן 

 מתחילים במילית:
5 תפוחים, חותכים לקוביות קטנות ומקפיצים במחבת עם 2 סוכר וניל כף דבש ומעט

 קינמון, מקפיצים יחד כעשר דקות ומקררים מאט.
 לבלילה:  

 200 גרם חמאה רכה לא מומסת
 כוס סוכר

 5 ביצים
 כף תמצית וניל

 כוס 3/4+ קמח תופח
 חצי כוס חלב

 אופן ההכנה:
 מתחילים בהקרמת הסוכר והחמאה היטב, מוסיפים ביצה אחת אחת

 מוסיפים תמצית וניל ולבסוף את הקמח, מערבלים היטב לבלילה סמיכה מאוד
 מחלקים ל 1/3 ול 2/3. משמנים תבנית מלבנית 20/30 או עגולה מספר 26, יוצקים את 2/3 הבלילה לתבנית ומישרים

מעל מפזרים את התפוחים ל 1/3 הבלילה שנותרה נוסיף חצי כוס חלב ונערבב היטב, נכסה את התפוחים בבלילה בעזרת 
כף, פשוט נפזר עם כף על שטח התפוחים את הבלילה וניישר עם פלטה או גב הכף נכניס לאפייה לתנור שחומם מראש ל 

170 מעלות עד שקיסם יוצא יבש, נקרר נפדר באבקת סוכר ונתענג.
 בתאבון.....

 קהילות תומכות
 פרוייקט ייחודי בשיתוף אשל, משרד הרווחה, הרשות המקומית, ועידת התביעות ועמידר. 

 במסגרת הפרויקט, זוכים החברים בשכונה לסל שרותים רחב, התורם להעלאת בטיחותם וביטחונם האישי בביתם. 
 זהו עוד צעד לקראת עידוד הישארותו של הקשיש בביתו, בקהילה בה הוא חי. 

 הקהילה התומכת מספקת לחבריה מגוון שירותים המסייעים לשמירה על איכות חיים עצמאית ופרטית . 
 קהילה תומכת מעניקה לחברים בה: 

 •ביטחון אישי 
 •השגחה 24 שעות ביממה 

 •פעילות חברתית ותרבותית 
 •תחזוקת בית 

 •סיוע בסידורים יום- יומיים 
 •ייעוץ ושירותי מידע

 השירותים שמעניקה הקהילה התומכת לחבריה הם: 
אם/אב שכונה - לכל קהילה תומכת יש אם שכונה, המכירה את כל חברי הקהילה ונמצאת איתם בקשר קבוע. אם השכונה 

היא הכתובת המיידית הראשונה לסיוע בצרכים יום-יומיים. במקרה של תקלות בדירה אב השכונה הוא המבצע תיקונים 
 קלים או מזמין בעל המלאכה, ואם השכונה היא כתובת יעילה וחיונית לעזרה במקרי חירום. 

 שרותים רפואיים – החברים בקהילה תומכת נהנים ממגוון שירותים רפואיים הכוללים : 
 • הזמנת רופא פרטי לביקור בית 24 שעות ביממה . 

 • הזמנה והסעה באמבולנס לבית חולים במקרה חירום. 
 • טיפול תרופתי ראשוני 

 • אפשרות לקבלת טיפול רפואי 
 • בדיקות שונות בבית הלקוח עפ”י החלטת הרופא 

 • יעוץ רופא טלפוני במקרה הצורך 
 עזרה ופעילויות חברתיות: 

מתנדבים – מבקרים בבתי מנויים
פעילות חברתית – הרצאות, פעילות גופנית, אירועי תרבות, חוגי מלאכה, טיולים ומפגשים חברתיים במועדונים השונים 

 בעיר.

 כיום פועלות 4 שכונות תומכות בעיר - הכוללות מעל 500 בתי אב. 
 החברים בפרוייקט זוכים להרגיש בטוחים בביתם במשך 24 שעות ביממה. 

לקשיש יש כתובת של אם השכונה שמרכזת את הטיפול בכל מצוקותיו ומקשרת בינו ובין מוסדות ממשלתיים - קופ”ח, 
עובדים סוציאליים ועוד.
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דבר היו”ר
 בפרוס עלינו השנה החדשה תשע”ו 

 אני מאחל בריאות, אושר וצמיחה לכל פרנסי העיר,
 חברי הנהלת העמותה שלנו, מתנדביה ועובדיה.

 אני מאחל לעצמי ולכולם לקום כל בוקר מחדש עם הכח והרצון לעשות.
חג שמח ושנה טובה לכולנו

על מה

העמותה למען הקשיש נצרת עילית

מייל לכתובת  לפנות  נא  ובקשות  לתגובות 
luda@amuta-alma.co.il

הופק ע”י העמותה למען הקשיש בנצרת עילית
04-6455725 פקס:   ,04-6560861 טל: 

דבר המנכ”לית
 שתהא שנה של עוצמה ו בריאות 

 שתהא שנה של עוז ו בטחון

 שתהא שנה של עבודה ו פנאי

 שתהא שנה של עשיה ו צמיחה

 שתהא שנה של עדינות ו אהבה

 שתהא שנה של ערבות ו הדדיות

 שתהא שנה של ערכים ו צדק

 שתהא שנה של ענווה ו אומץ

 שתהא שנה של עליזות ו שמחה

 שתהא שנה של עזרה ו נתינה

 שתהא שנה של עצמאות ו אחדות

 שנה תשע”ו מוצלחת לכולנו.

שנה טובה ומתוקה.
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 אצלנו בעלמה – מאת טלי שטרית
 מחלקת מטפלות בית

עלמה הנה ספקית שרותי הסיעוד בבית הגדולה ביותר בנצרת עילית ואחת מן הגדולות בין העמותות למען הזקן בארץ. 
היחידה מעניקה שרותי טפול ביתיים למאות קשישים במסגרת חוק הסיעוד, לעירית נצרת עילית, קופות החולים השונות, 

 הקרן לרווחת ניצולי שואה וכן באופן פרטי. 
בין מקבלי השרותים – קשישים בעלי מגבלות קלות בתפקוד הפיזי וקשישים סעודיים התלויים באופן מלא בעזרת הזולת. 

 השרות במחלקת מטפלות בית כולל: 
טיפול אישי וסיעודי – ניתן למטופל המתקשה לתפקד באופן עצמאי, עזרה ברחצה והחלפת טיטולים במקרה הצורך, 

 האכלה, הלבשה, תרגולי הליכה, עזרה בלקיחת תרופות, לווי לטפולים ולבדיקות רפואיות. 
 עזרה במשק בית - אחזקת הבית וניקיון בסיסי, עזרה בקניות, בשול והגשה. 

 ליווי והשגחה - בהליכה לסידורים, לקופ”ח וכו’.. 
 שרות טרום סיעודי – בעלמה נותנים באופן מיידי שעות טיפול על חשבוננו עד לקבלת האישור לממון השעות. 

 שרות והפעלה חברתית 
 ייעוץ והכוונה: 

 א. בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בבית. 
 ב. נושאים הקשורים לכלל המסגרות הטיפוליות בעלמה: מרכזי יום, שכונות תומכות, מלונית, מרפאת שיניים וכו’... 

ג. עניינים כלליים כגון: אופן קבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי וממון שעות טיפול מקרן ניצולי שואה וליווי בכל שלבי 
התהליכים, נושא עובדים זרים וכן כל הקשור לזכויותיהם של הקשישים במשרדי הממשלה השונים, בעירייה וכל תחום אחר 

 רלוונטי.

 השרות ניתן באמצעות כ- 300 מטפלים מיומנים ומקצועיים ובליווי ובקרה של עובדות סוציאליות ואחיות. 

בין המטפלים גם עובדים זרים בעלי אשור העסקה בארץ. הזקנים המטופלים באמצעות העמותה זוכים ליחס אישי וחם. 
 תשומת לב מיוחדת ניתנת לאיכות השירות ורמתו המקצועית. 

העמותה למען הקשיש, משקיעה משאבים רבים במיונם של העובדים והתאמתם לצרכי כל קשיש ולכן הנם דוברי מגוון 
שפות , כמו כן משקיעה בטיפוחם ובהנעתם למתן שרות ברמה גבוהה וזאת באופן עקבי ומתמשך , רובם של המטפלים 

 בוגרי קורסים בטפול בקשישים בכלל ובחולה הסעודי בפרט. 

 חשוב לדעת: 
 1. זכאי חוק סיעוד רשאים לשלב את שעות הטיפול בבית, ללא כל תשלום נוסף, בביקורים במרכזי היום של עלמה. 

 2. ניתן להעסיק עובד זר גם במסגרת חוק סיעוד. 
 3. ניתן לבקר במרכז יום גם עד הערב ביום החופשי של העובד הזר. 

4. ניתן לקבל שרות כביסה על חשבון חלק קטן משעות הסיעוד.

המשך בעמוד הבא...

משה יצחק

טלי שטרית
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ערב לזכרה של שולה מגל
לזכרה. ערב  עלית  בנצרת  העמק  נוף  האבות  בבית   5 בקומה  התקיים  ז”ל  מגל  שולה  של  למותה   30  במלאת 
עלית. בנצרת  הקשיש  למען  העמותה   – עלמה  בשיתוף  להתנדבות  שותפיה  דוד  ויוסי  מילנר  מיריק  ארגנו  הערב   את 
האולם היה גדוש ונכחו בו יו”ר העמותה – משה יצחק, המנכ”לית טלי שיטרית, בני משפחה, חברים מכרים ושותפיה הרבים

להתנדבות.

מהעיתונות המקומית

שולה הייתה מוותיקי העיר עבדה שנים כמנהלת לשכת ראשי המועצה
אפשרי ארגון  בכל  התנדבה  פרשתה  ועם  יזרעאל,  עמק  האזורית 

המסייע לאנשים ובעמותה, הייתה ממקימי ומפעילי מועדון נצר, מועדון 
הנשים החיים היפים ומועדון הנשים שישים בכייף.

מרגשת. מצגת  והוקרנה  משפחה  ובני  חברים  לה  ספדו  בערב 
בשירים רומני  ועודד  וינטר  זאבי  מיכל  להופיע  התנדבו  לבין  בין 

 ישראלים אותם אהבה שולה.
יהי זכרה ברוך!!!
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מרכזי היום של עלמה – העמותה למען הקשיש בנצרת עלית
 מאת: טלי שטרית

הקשישים. לאוכלוסיית  שרותים  מגוון  המספקות  הערב  ו/או  הצהריים  שעות  עד  יומיות  יום  מסגרות  הינם  היום  מרכזי 
לזכאי הנם  הביקורים  נפש,  ותשושי  סעודיים  תשושים,  לעצמאיים,  המותאמים  עילית  בנצרת  לקשיש  יום  מרכזי   4 קיימים 
חוק סיעוד של כל החברות.  השירותים הניתנים במרכזים הם: שרותים אישיים הכוללים: הסעה מהבית וחזרה – כולל מעלון

מיוחד ארוחות: בוקר,  בפיקוח דיאטנית. שרותי רחצה כביסה פדיקור, מניקור ומספרה.
ניתנים גם שרותים חברתיים במגוון שפות: חוגים, הרצאות ושיחות מונחות, תעסוקה ומלאכת יד, )ציור על משי וזכוכית(. וכן
הפעלות מוסקליות וקונצרטים, מסיבות אירועים וטיולים, יוגת צחוק, טייצ’י, ארומוטרפיה. שיטת פאולה, תרפיה באמנות וכו’.
ויעוץ ע”י אחות שרותי עבודה סוציאלית, כמו כן ניתנים שרותים מקצועיים הכוללים: פעילות גופנית מותאמת, טיפול מונע 

 יעוץ לקשיש ולמשפחתו לפי הצורך, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק.
המרכזים פועלים בפיקוח ממון ו/או סבסוד של משרד הרווחה והביטוח הלאומי.

- מאת חוה לנזרר יום סב סנטר   2015 במרכז   קיץ 
משחקי בציבור,  שירה    , מוזיקלי  קפה  יום.  מידי  ומסיבות  אירועים  יש  סנטר,  בסב  אצלנו 

טריוויה מוזיקאלית – מנחשים עפ”י תווים את השיר המנוגן.
לכבוד הקיץ – פתחנו בנשף פרחים שאורגן ע”י החוג הדרמטי וצוות הסב סנטר, כמוכן נערכו
תחרויות משחקי שולחן – שח מט, דמקה . במשך כחודשיים נערכו תחרויות שבסופן הוענקו

תעודות ופרסים....
של זמנם  את  שהנעימו  סלוניים  ריקודים  מחוג  ילדים  סנטר  בסב  הופיעו   הקיץ  בתחילת 

הקשישים וריגשו אותם.
ימים  6 עובד  היום  ומרכז  שישי   יום  את  הוספנו  שקד”   “בית  הנפש  תשושי  של  במחלקה 

בשבוע. הפעילות המבורכת מאפשרת תמיכה בזקן ומשפחתו.
ארוחת הבית  עד   – מהבית  מטפלת  של  ליווי  וכוללת  וספורט  מוזיקה  עם  מגוונת  הפעילות 

בוקר עשירה וכמובן צהריים.
הסב סנטר מזמין ליום ניסיון את קשישי העיר ליהנות עימנו.

לגמרי לוותר  צורך  אין  הלאומי  הביטוח  של  הסיעוד  חוק  לזכאי 
על המטפלת בבית אלא לקבל בנוסף חינם, רק על חשבון חוק

הסיעוד את המענים לכל הצרכים.
יונה לאחרונה שרותי מרכזי היום השתדרגו, ראשית מרכז היום בהר 
לקשישים מקסימלי  טיפול  להעניק  מנת  על  שישי  בימי  גם  נפתח 

ולהקל עד כמה שניתן על בני המשפחה המטפלים.
יום כל   - יזרעאל  יום  יום ערב השתדרג אף הוא במרכז  שרות מרכז 

מהבוקר עד הערב.
לקשישים המאפשר  מיוחד,  ממונע  מעלון  אלה  בימים  נכנס  בנוסף, 
לרכב באמצעותו  להגיע  הגבוהות  בקומות  הנמצאים  מאוד  מוגבלים 

הסעה מיוחד ולצרוך את שרותי מרכזי – היום.
בואו לבקר.....

לפרטים ניתן להתקשר ל: מרכז יום תירוש: 04-6011175 | מרכז יום סב – סנטר: 04-6001049

 אותה תרבות.
־הפרויקט מאחד את החברים ממרכז היום שבאו מארצות,תרבויות שונות בעלות מנ

 טאליות שונה ומעניק את ההזדמנות להבין יותר את האחר.
־בפעם האחרונה חגגנו את יום התרבות הארגנטינאית, טעמנו את המאכלים המסו

רתיים )אלפחורס, אמפאנדס(, לבשנו את הלבוש הארגנטינאי ורקדנו ריקודים לטינו 
 אמריקאיים.

כמו כן, הייתה הופעה מדהימה של רקדנים צעירים עם ריקודי טנגו וריקודים לטיניים. 
כל האורחים והחברים במרכז יום מאוד נהנו מלהיחשף לתרבות חדשה, מהצבעוניות 

של הלבוש המסורתי ומהקצב המדליק של המוסיקה.

קפיטריה מיוחדת לחג השבועות בבית האבות

מתנדבי מתנ”ס גורדון ומשפחות השכונה סב סנטר - 9 למאי

קבלת שבת בתירוש

ציון יום ירושלים

תרגיל כבאות והצלה בדיור מוגן

פעילות על משקאות בריאות

ציון יום הניצחון בבית האבות

9 למאי בסב סנטר

 פרויקט עדות – מאת מעיין נאמן איטקס 
במרכז “תירוש” של עמותת “עלמה” בשכונת דרומית כבר שנה שלמה רץ פרויקט “עדות”, בו כל חודשיים מתקיים אירוע 

חגיגי לכבוד אחת התרבויות של הנציגים ממבקרי מרכז יום. בכל יום כזה, הקשישים נחשפים להיסטוריה של ארץ חדשה, 
מנהגים המסורתיים, טועמים את המאכלים המסורתיים, לובשים לבוש מסורתי, שרים ורוקדים את הריקודים המיוחדים של
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 מועדון “החיים היפים” – מפגשי נשים – מאת מיריק מילנר 
החיים היפים הינה פעילות לנשים בלבד. יוזמה זו הוקמה בחסות “עלמה”- העמותה למען הקשיש לפני כארבע שנים,

שהמובילות היו שולה מגל ז”ל ומיריק מילנר.
מטרת יוזמה זו להפגיש נשים שהיו יושבות בבית או גמלאיות בתחום נשים מובילות בריאות . במפגשים המתקיימים פעמים
, זכאויות, בחודש בבוקר ניתנות הרצאות בתחומי בריאות, התמודדות עם משברים, יחסי המשולש הורים – ילדים – נכדים 
זכויות, ירושות ועזבונות והיד עוד נטויה. מטרת המפגשים חברתית מחד ומתן מענה מאידך לצרכים יום יומיים  בהם רובנו
ובעיקר עידוד  תמיכה   של  ייחודית  אווירה  השנים.  במרוצת  שהתגבשה  הנשים  שבט  אווירת  את  לציין  יש  מתמודדים. 

השתתפות באירועים אישיים.

מועדון שישים בכיף
מאת רינה כהנא

מועדון שישים בכיף פועל זו השנה הארבע עשרה ברציפות,
אחת  לשבועיים ביום שישי.

לשבת,  הכנות  עם  קצר  כיום  שנתפס  שישי,  יום  למרות 
נשים.  40-60 כ-  רבה  ובקנאות  בקביעות  נאספות 

המועדון מהווה מסגרת תרבותית – חוויתית.
דעתניות, נשים  ברובן  הן  המשתתפות  שהנשים  לציין  ראוי 

עצמאיות , שורשיות וגם ביקורתיות...
מעבר לתכנים התרבותיים, נרקמה מערכת יחסים אישית בין 
מורחבת.  משפחה  כעין   – עצמן  לבין   הנשים 
שי. ומקבלת  הולדתה  ביום  לב  לתשומת  זוכה  אחת  כל 
חברות את  מזכה  הנשים,  אחת  אצל  משמח  אירוע  כל 
לכיבוד בנוסף  וזאת  ידיה....  מעשה  טובה  בעוגה  המועדון 
ערוכים. שולחנות  סביב  היושבות  לנשים  המוצע  הקבוע 
כמו  – החברות  מצד  התייחסות  יש  )חלילה(  צרה  בעת  גם 
וכדומה. ועידוד  לחיזוק  מכתבים  שליחת   , בבתים  ביקורים 
פעם או פעמיים בשנה , בהתאם ליכולת התקציבית , נערך
טיול חוויתי כמו גם מסיבות הקשורות למועדי השנה ובכלל

זה מסיבת סיום לציון סיומה של שנת פעילות. 
את כל הפרויקט השנתי והמורכב הזה, מנהלות חברות הועד
ועושות יותר  או  שנה  מידי  נבחרות  הן   . בראשן  והעומדת 

עבודה נפלאה.
נפלא, מקום  הוא...  כן  כשמו  בכיף  שישים  מועדון  לסיכום: 
המוצר את  יוצרים  יחד   – איכותיות  ונשים  מעניינת  פעילות 

המושלם.

אביב קיץ 2015 - פעילויות בעמותה

חברותא נצר – מפגשי ותיקים
מאת מיריק מילנר

, מילנר מיריק ז”ל  ביוזמת שולה מגל  חברותא נצר הוקמה 
במפגש שנבחרו  גילדין  ואלכס  דויד  יוסי  בצירוף  ומוישיק 

גפסו.  שמעון  דאז  העיר  ראש  בהשתתפות  שולה   אצל 
נצר הוקמה ללא גוון פוליטי ומטרתה לקיים מפגשים חברתיים 
ותרבותיים לדור המייסדים ובינהם לאחר תחושת שכחה וקיפוח
לישראלים”. שדואג  מי  “שאין  ברובן  היו  שהועלו  הטענות   - 
– “עלמה”  בחסות  שנים  כחמש  פועלת  נצר  חברותא 

העמותה למען הקשיש הנותנת לנו אכסניה לפעילות מפגשי 
הרצאות , ערבי זמר , תמיכה באירועים, טיולים, הזמנת אמנים

 וכיבוד. 
אנו גאים בכך שעל אף גלי העזיבה אנו הפתרון והאפשרות 
ליהנות בעיר ממגוון הפעילויות מבלי  “ומתבגרים”  לבודדים 
להרחיק, ובעת זו מקבלים רוח גבית מרבים הנוכחים לדעת 
לעזוב   מעוניין  שאינו  ותיקים  של  איתן  גרעין   בעיר  שקיים 
השונות.  והפעילויות  המפגשים  את  להגביר  אלא  העיר   את 
ותמיכת  המתנדבים  צוות  של  זו  פעילות  כי  תקווה  אנו 
“עלמה” יגרמו לרבים להגיע למפגשים וליהנות מהפעילויות
והצורך אחרים  בשדות  לרעות  מבלי  בעיר  הניתנות 

“להטלטל “ בכבישים.
בצפת  לכליזמרים  נסיעה  היתה  האחרונה  הפעילות  
ואילות. ירושלים   – בדרך  מרתקות  ופעילויות  זמר   וערב 

אז זכרו – אנו פה עבורכם.

טיולים, מקיימים  אנו  להרצאות  פרט 
מסיבות ובקרים של שירה.

עולה וכך  חשיבות  זו  ביזמה  רואה  אני 
למצוקות במענה  החברות  עם  משיחות 
מבוגר בגיל  הפוקדות  משפחתיות 
“וחמצן” לאילו הנאלצות בשל כך להישאר
וכמעט תומך  חם  מאוד  היחס  בביתן, 

משפחתי ועם הכל יודעות לשמוח לרקוד ולתת קולן בשיר.

סב סנטר עם חיילים

עבודות יד בתירוש

ריקודים בתירוש

חוג בעלי חיים בבית אבות

נוער מתנדב במרכז יום יזרעאל מסיבת פרחים

טיול - סב סנטר

עבודות יד
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מרכז תרבות, מידע והכוונה - רח’ ארבל 100
למבוגריםתושבי העיר נכבדים, האם ידוע לכם שבעלמה – העמותה למען הקשיש בנצרת עילית קיים מרכז תרבות, מידע 

 והכוונה למבוגרים בשכונה הצפונית – ברח’ ארבל 100 . 
 מה במרכז? 

 *מרכז מידע לקשישים ולבני משפחתם:
 - אנחנו ניתן תשובה על כל שאלה הקשורה לגיל הזהב 

 - נעזור בתרגום מסמכים ומכתבים 
 - ניצור קשר בשבילכם עם מוסדות שונים 

 - נעזור להסדיר עניין של עזרה בבית ) מטפלת ( 
 - נסביר על זכויות והטבות של ניצולי השואה 

 * עמותת ידיד – קבלת קהל של התושבים קשישים בימי ה’
 * קורס להכרת מחשב ואינטרנט 

 * קונצרטים  והרצאות ,מסיבות וריקודים 
 * התאחדות עולי רומניה 
 * התאחדות עולי בלרוס 

 אנחנו נעניק מידע ,ליווי ,תמיכה ועזרה ממשית  לקשישים ובני משפחה בגיל המבוגר עלמה איתכם לאורך כל הדרך !!!
תזכרו רק את מספר הטלפון שלנו ואנחנו נשמח לעזור 04-6082362,04-6560861

 ארועי קיץ בבית אבות “נוף העמק” – מאת גילה שטרית
 בחודשי הקיץ קיימנו מגוון פעילויות בנושאי קיץ לדיירים, פעילויות שנועדו לתרום למצב הרוח ולאווירה הטובה.

קפיטריה – עברה למתכונת חדשה כשהיא מתקיימת בלובי בית האבות עם שיתוף פעולה מצד בני משפחה בליווי מוסיקת 
 רקע. 

 פעילות עם בעלי חיים – הדיירים מתנסים בקשר אישי ועמוק יותר עם בעלי חיים המבוסס על אהבה וקבלה ללא תנאי. 
- במחלקות מדי שבוע העברנו קבוצת נושאי קיץ כמו: משקאות בריאות, ים, פירות קיץ ועוד...כשבכל קבוצת נושא שמים 

דגש על שלושה צרכים עיקריים: קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים בליווי ימי יצירה סביב נושא. 
תשוו במחלקת  לדיירת   100 הולדת יום   חגגנו 
והנינה הנכדה  הגיעה,  המשפחה  זילברמן,  ליזה   – שים 
הגיעו במיוחד מארה”ב. האירוע היה מהנה בליווי מוסיקה

ומנהל  מההנהלה  נציגות  היתה  וכיבוד.  בכינור  ונגן 
התרגשה הדיירת  אותה  ברכו.  להב  אריה  האבות  בית 

לכולם. הדיירת רקדה עם בתה.  והודתה  בירכה   ובעצמה 

סיום פרויקט פורום עובדות תעסוקה – למדנו האחת מהשניה, היו
מפגשים מאוד חמימים ומאד מהנים.

בפורום הזה משהו מאתגר. יש  היא להמשיך בשנה הבאה.  השאיפה 

פעילות במסגרת  חלפין,  אלכס 
לדיירים הנעים  מוסיקלית, 
אווירה ויצר  שפות  בכמה  בשירים 
נחמד מאוד  אירוע  קריוקי-  של 

להנאת הדיירים. 


