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מרכז יום לקשיש – מסיבת חנוכה
ברשות ,האנשים – הקשישים ,לכבודם התכנסנו כאן היום ,ידידי יו"ר המועצה מר אלי אסקוזידו ,רב
הישוב יד-בנימין הרב יגאל הדאיה ,מנהלת המרכז גב' יהודית קליין ,מכובדות ומכובדים אישה ואיש כל
אחת ואחד על-פי מעמדם ותפקידם.
כבר בראשית הדברים אומר ,כי אהבת האדם ,אמפטיה לזולת ,כבוד לקשיש ולימוד עולמו ,הינם הנדבכים
המוסריים העיקריים בעבודה עם קשישים.
מרכז היום לקשיש במועצה מספק ,תחת קורת גג אחת ,מגוון רחב וברמה גבוהה ,של שירותים ופעילויות
המיועדים לקשישים  -לשיפור איכות חייהם ולהקלת העומס על בני משפחתם .קשישים המבקרים במרכז
נהנים ממפגש עם אנשים בני גילם ,ומשורה של תכניות שמטרתן להנעים את זמנם ולעודדם לעסוק
בפעילויות חברתיות ,קוגניטיביות ויצירתיות .והכול ,על-פי ההלכה ,והקפדה יתרה על שמירת כבוד
האדם.
מדובר  ,באחד המפעלים הקהילתיים החשובים ביותר העומדים לרשות ציבור הקשישים במועצה ,ויש בהם
אף כדי להקל על ילדיהם( .במאמר מוסגר אומר ,כי קשיש הוא לאו דווקא זה שהגיע לגיל מופלג).
המרכז מנוהל על-ידי העמותה למען הקשיש ,בסיוע משרד העבודה והרווחה ,אש"ל ,הביטוח הלאומי,
והמועצה האזורית "נחל שורק" בראשותו של מר אלי אסקוזידו שהוא אחד מעמודי הבית – בבחינת יכין
או בועז – אתם תחליטו .תמיכתו בבית היא ללא סייג ,ועל כך אנו מודים לו מכל לב .רבותי ,לא בכל מקום
יישוב ,עיר ו/או מועצה מוקם מרכז יום לקשיש ,ובית סיעודי במרכז הישוב – כאן נבנו הבתים במרכז
המועצה ,ולא בכדי .גם לדברים הנראים כסמנטיים יש משמעות.
ספר בראשית רצוף כולו בשושלות משפחתיות .כך ,למשל ,מתוארת בפרשת וישלח ,בפירוט רב משפחתו של
עשו הוא אדום".
יעקב ,ולצדה מפורטות בהרחבה "תולדות ָׂ
מטבע הדברים ,מערכת המשפט הישראלית ,מתמקדת בדרך כלל בקשר המשפחתי הקרוב יותר ,הקשר בין
ההורים לילדיהם .יחד עם זאת ,בשנים האחרונות ,הולכת ומתפתחת יותר ויותר ספרות העוסקת לא רק
במערכת הזכויות והחובות שבין הורים לילדיהם ,אלא גם ב"דיני סבאות ונכדים" ,מערכת היחסים שבין
דור האבות ,הסבא והסבתא ,לדור הנכדים .ואני אוסיף ,מערכת יחסים שבין קהילה לזקניה ,בבחינת דור
לדור יביע אומר .או מה שאנו קוראים שושלת או שרשרת הדורות ,לה אנו מחויבים כאנשים וכקהילה ,כי
ָהא ְּב ָהא ַּת ְּליָא.
לסיום דברי ,אני מבקש להודות לגב' יהודית קליין – מנהלת המרכז ,אשר מפעילה את המרכז ביד רמה,
ועל כך מגיע לה יישר כח גדול .לצידה צוות עובדים מקצועיים ומיומנים ,בתחומים שונים אשר מסייעים
בהפעלת המרכז ,ובתוכם גם מתנדבים מסורים – לכל אחד מהם תודה .עבודתכם חשובה וברוכה עד מאוד.
תודה מכל לב ל גב' יסכה אברג'ל – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים ,אשר עושה מעבר
לנדרש כדי לקדם פרויקטים ייעודיים לאוכלוסיית הקשישים ,יישר כח.
לאנשים טובים במועצה אשר נענים לבקשות ,ומסייעים ככל יכולתם ,כל אחד בתחומו ,ובמגבלות
המוטלות עליו.
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