
  הלנה,בת 88, גרה כ-6 שנים בבית אבות 
נועם, עלתה מבואנוס איירס בשנת 2002 

והתגוררה בבית שאן.
מה הסיבה שבחרתם בבית אבות נועם?

הבת גרה בכ"ס וחיפשנו מקום מומלץ 
וקרוב לבת.

מה הדבר שגורם לך להרגיש בבית, בבית 
הקשר החם והאוהב עם  נועם?  אבות 
סוזי הפיזיותרפיסטית, מלבד טיפולה 
המסור בגב וברגליים כדי שאוכל ללכת 
עם הליכון, אנחנו שתינו מאותה מדינה, 
לי המון  עוזרת  והיא  דוברות ספרדית 
בקניית בגדים וקרמים שאני מאד אוהבת .

מה האוכל האהוב עליך כאן? דגים.
מה הדבר שעושה לך הכי טוב? אני מאד 
אוהבת לצפות בויוה בטלוויזיה ולקרוא 
ספרים לפגוש את הנכדים ולפגוש את 
אחותי פעם בשנה כשהיא באה לבקר 

מבואנוס איירס.

• שרה בת 83, כ37 שנה בבית אבות נועם, 
עלתה מאיראן ב1979.

מה הדבר שעושה לך הכי טוב?
קשר עם אנשים מאד חשוב לי, כל שבת 
האחיין שלי מגיע לבקרני ומביא עימו כל 
טוב, מדי פעם בית אבות מסדר לי הסעה 
משפחתי  בני  את  לפגוש  נוסעת  ואני 

בביתם ובאירועים.
ישנם גם שני מתנדבים שאני בקשר טוב 
ועודד שהם ממש כמו בני  עימם שרה 

משפחה.
ספרי לנו קצת על המתנדבים על הקשר 
שנוצר עימם? את שרה הכרתי שהייתה 
ונוצר ביננו קשר מאד חם, עם   13 בת 
השנים שרה התחתנה וילדה 7 ילדים ועד 
היום לאחר כל לידה היא מתקשרת כדי 
לשתף אותי בשמחתה, דבר שמאד מרגש 

ומחמם לי את הלב.
עודד, הוא אדם מאד יקר מגיע לבקרני כל 

שבת אחרי בית כנסת.
תרצי לספר לנו על הקשר שלך עם עובדי 
בית אבות נועם? האחים אדם ורמי מאד 
לי שאני לא חשה בטוב, הם  מסייעים 
נמצאים איתי ברגעים הקשים שלי והם 
עושים את מירב המאמצים כדי שבריאותי 
תשתפר, כל המטפלים מקסימים פה, 
מסייעים לי במיטה, במקלחת, אנשים 

מקסימים.
מה הפעילות המועדפת עליך בנועם? 
היא  כאן  עלי  המועדפת  הפעילויות 
אומנות וציור ואני מאד אוהבת לשמוע 

מוזיקה.
איך החברה בבית אבות נועם? יש לי חברה 
מאד טובה בית אבות, שתינו פרסיות ויש 

לנו שפה משותפת.

• יעודי, בן 73 כשנה בבית אבות נועם עלה 
לארץ ב1948 מלוב, התגורר בנס ציונה 

ועבד שם כשמש בבית הכנסת 40 שנה.
איך החיים הדתיים משתלבים בתוך בית 
כל יום שישי אני מברך ועושה  האבות? 
יין  לי  והבדלה בשבת, מביאים  קידוש 
תירוש, הרב המקומי מגיע אלינו הוא היה 
בראש השנה ואני עזרתי לו וכן מגיעים 
מתנדבים שעושים הפרשת חלה בבית 

תהילים,  בתורה,  הרבה  קורא  אבות, 
תפילה, יש לי מלווה שלוקח אותי לבית 

כנסת הקרוב.
מה עושה לך שמח? בבית אבות אני מנגן 
בפסנתר, בתוף, שומע שירים של פריד 

אל אטרש.
מה הפעילויות האהובות עליך בנועם? 
הפעילויות של מדריכות התעסוקה של 

גינון, ציור ואומנות.
מהו האוכל האהוב עליך בנועם? כשהייתי 
בבית אכלתי רק דגים והיום בבית אבות 

התחלתי יותר לאהוב לאכול גולאש.
מה הסיבה שבחרת בבית אבות נועם? בן 
הדודה גר ברעננה והוא בחר בו, אני שמח 
על כך כי אני מרגיש פה בן בית ואני בקשר 

פה טוב עם כל העובדים.

84 הגיע לבית אבות נועם  לפני  3.5 חודשים.כמה ילדים יש לך? יש • דבורה, בת 
3 ילדים מאשדוד חולון ור"ג שמגיעים  לי 

כל שבוע לבקרני.
מה הסיבה שהביאה אותך לעזיבת ביתך 
כתוצאה מנפילה, התפקוד  באשדוד? 
שלי מאד נפגע, הבית שלי הוא בקומה 
של  שעות  כמה  של  וסיוע  שלישית 

מטפלת ביטוח לאומי היה מאד מסובך.
איך היה תהליך הקליטה לבית אבות? 
רונית העובדת הסוציאלית המקסימה 

עזרה לי בקבלה לבית אבות.
איך הטיפול בבית אבות נועם? האחיות 
והרופא דואגים לי, כשכואב לי אני אומרת 
לאחות הראשית והיא מסייעת לי ובמידת 
הצורך אני נוסעת לבדיקות בביה"ח מאיר 

שמאד קרוב לכאן.

ילדים, • מריה, בת 94, נולדה בפולין ,כשנתיים  נועם, רופאת  וחצי בבית אבות 
התגוררה בגבעתיים, עלתה ארצה ב1969 

מפולין.
ספרי לנו קצת על משפחתך. בעלי נפטר 
לפני הרבה מאד שנים, האחיין שלי גר 

בכוכב יאיר, ואחותי גרה בבאר שבע.
מה הסיבה למעבר מביתך לבית אבות 
היתה לי עובדת זרה, אך הקושי  נועם? 
שלרדת במדרגות מקומה שלישית וצורך 
במסגרת עם טיפול רפואי, הניע אותי 

להחליט על מעבר  לבית אבות.
אוהבת לעשות?  הכי  מה הדבר שאת 
מקומות  על  באנגלית  ספרים  לקרוא 
לטייל בהם בעולם, טיול ספארי בקניה זה 

המקום הכי מדהים בעיניי.

חדשים  דיירים  להכיר,  נעים 
וותיקים מספרים על החיים בבית 

אבות סיעודי נועם ברעננה
בני הגיל  מעבר לבית אבות מהווה שינוי משמעותי עבור 
השלישי, עזיבת הבית והסביבה המוכרת דורשים הסתגלות 
לבית חדש. דיירי בית נועם משתפים בחוויותיהם בבית אבות 

ובדברים הטובים שתורמים לאיכות חייהם בבית החדש.
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