להזדקן בכבוד .נוסד ב 1976

עלון חנוכה תשפ"א 2020 -
בחנוכה הזה ,נמלא את ביתם של
ניצולי שואה וקשישים בודדים באור
וחום .בנוסף למאות המנות המזינות
וסלי המזון ,אנו נשלח גם ערכות
קורונה חיוניות לתקופה זו.

הכירו חלק מקהילת הקשישים שלנו:

אין לי מספיק מילים
ל
הודות לכם! מההתחלה,
על הסבלנות והאכפתיות
של הצוות שלכם ,על
ההתעניינות .בעקבות
כל מה שעברתי ,איני
מ
סוגל לזרוק פירור לחם,
מ
רגש אותי כל כך שאתם
שולחים לי שפע מזון
ב
ריא וטעים מספיק לכל
יום .בזכותכם אני לא
מוצא עצמי שוב ללא
מזון ותמיכה בזמנים
קשים

מר א.ו ,או כפי שהוא אוהב ,סבא אשר:
ניצול שואה בן  ,86יליד יוגוסלביה .כרגע גר לבד .מוזיקאי ופסנתרן
מחונן .כיום ,עקב בעיה רפואית הוא אינו חש בקצות אצבעותיו
ולכן אינו יכול יותר לנגן .למרות כל תלאות חייו ,הוא אחד האנשים
החיוביים שהכרנו .עדין נפש בצורה בלתי רגילה .הוא יצר קשר
לראשונה עם עזרת אבות ,לאחר ניתוח בראשו .ערב אחד ,כאשר
היה לבד בביתו הוא נפל .הנפילה גרמה לו לחבלה חמורה שחייבה
ניתוח .מצבו הפיזי כמובן אינו מאפשר לו להכין מזון ,ומעבר לכך
ההוצאות הרפואיות ושכר הדירה מצטברים.
מידי שבוע ,המתנדבת המסורה שלנו אילנה ,מסיעה לו את
הארוחות הבריאות עד לביתו .מסתבר שהם שכנים והם כלל
לא הכירו .היום הם כבר חברים טובים ובקשר מתמיד .אילנה
המקסימה אף מבקרת אותו גם בערבי חגים עם זר פרחים .כך ,גם
אם טכנית הוא לבד בשולחן החג ,כאשר הוא חוגג עם הארוחות
המזינות שאנו שולחים והפרחים  -הוא מוקף באהבה ,אכפתיות
ובעיקר חום ותקווה בלב.

הזוג בני  ,75במקור מרומניה .גרים לבד ,ובמצב בריאותי
בני הזוג לא יציב .אינם יכולים להרשות לעצמם מזון מספק .לפני
שצירפנו אותם ל"ארוחות על גלגלים" ,ה"ארוחה" שלהם
מ.מ
הייתה פיתה יבשה שהשיגו איכשהו עם קצת קוטג' .מיותר
לציין שבגילם ומצבם הבריאותי זה לא המזון שהם צריכים,
בפרט לא כדי לעבור את החורף.
"תודה ענקית על כל האוכל שאתם שולחים לנו! סופסוף אנו אוכלים
אוכל חם ומזין .ותודה רבה על הקומפוט שהוספתם .היה נחמד אחרי
כל כך הרבה זמן לאכול קינוח .אך מעל הכל ,הקומפוט הטעים בבת
אחת העלה לי זכרונות מהילדות שלי ברומניה .תודה על זה…"

בת  ,69מגרמניה .מתנדבת מסורה
שלנו .בכל עת שיכלה ,היתה באה
לעזור בהכנת הארוחות .כעת ,מצבה
הבריאותי התדרדר ,והיא מרותקת
לביתה .אנו יותר משמחים להכיר לה
טובה ולשלוח לה מאותו פרויקט שהיא היתה
עוזרת לנו .המעט להחזיר לה.
הרופאים הגבילו אותה לדיאטה מאד מצומצמת
וגם יקרה .לכן המנות שאנו שולחים לה מותאמות
אישית.
יחד עם המנות ,שלחנו לה לחם בריאות טרי,
מכוסמין ושיפון שנתרם ע"י מאפיית אנג'ל.
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א.ח
בת  ,94ילידת הארץ .אלמנה וכעת מתגוררת לבד .אישה
עדינה וטובת לב .הראות שלה מאד לקויה והיא מתקשה מאד
לתפקד בשל כך .קיבלנו את פרטיה מארגון אחר אשר לא היה
לו מענה עבורה .מיד צירפנו אותה לארוחות על גלגלים .מירי,
דור שני למתנדבים במשפחת עזרת אבות המורחבת ,עוזרת
עם ביתה באריזת המנות ואף בשינוע .כאשר היא פגשה את
א ,.מירי עזרה לה בניירת ובירוקרטיה אשר אין ביכולתה
להתמודד בעקבות הראות הירודה.
אנו שמחים ומוקירים על הצטרפותם של
'תוצרת הארץ' למשפחת עזרת אבות
המורחבת .הם נרתמו יחד איתנו
בתקופה לא פשוטה זו למען ניצולי
שואה וקשישים מרותקי בית.
התבלינים האיכותיים והטעימים
שלהם הכרחיים להשלמת
הארוחות המזינות שאנו שולחים
לביתם של הקשישים ללא תשלום.
מומלץ לבקר אצלם ,מעבר לאיכות
תקבלו גם שרות מצוין.
כשכולם מתאגדים יחד ,אנו יכולים לנצח את
הבדידות והרעב.

אם גם אתם רוצים להיות חלק בתמיכה במאות ניצולי שואה וקשישים
בודדים ,אתם מוזמנים כל אחד כיכולתו ותחומו לסייע .לפרטים נוספים:
info@ezratavot.org / 02-5829984
עקבו אחרינו גם בפייסבוק .מעניין אצלנו שם!

חנוכה שמח וחורף בריא!

