
הבית של כולם... 
בני הגיל השלישי הם האתגר המרכזי של החברה

הישראלית. העדה היהודית הספרדית בחיפה מתמודדת עם
האתגר ע“י הקמת וטיפוח בית האבות שלה "בית אברהם",

שהפך לאחד מבתי האבות הגדולים בישראל.

בבית האבות הספרדי מתגוררים בני כל העדות,
אוכלוסיות שונות הדוברות שפות שונות. דיירי הבית

בטווחי גיל שונים, בהם חילוניים, שומרי מסורת ודתיים.
לצד דיירים הזקוקים למעט עזרה בחיי היום-יום, גרים כאן

דיירים צלולים, דיירים עם בעיות זיכרון (תשושי נפש)
ודיירים הזקוקים לעזרה רבה (סיעודיים).

לכולם מותאמת המסגרת התומכת המתאימה להם.

בית האבות של העדה הספרדית בחיפה מאכלס 
בתוכו מאות דיירות ודיירים מרוצים מכל העדות

אשר זוכים לטיפול לטיפול  יומיומי, מקצועי ואוהב.
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תרבות ופנאי
לפעילויות הפנאי והתרבות תרומה מכרעת לאיכות חייו של הדייר הזקן ומשכך לשביעות רצונו מחייו. 
פעילויות התרבות בבית האבות הספרדי מגוונות מאוד ומוצעות לדיירים לאורך יומם: מבוקר עד ערב. 

התרבות כאן מעצימה את סיפוקו ואושרו של הדייר ושמה דגש על חשיפה לתחומי עניין חדשים,
לתחביבים ולפיתוח מיומנויות חדשות. 

“קהילה צומחת”
הקהילה הצומחת היא חלק מתכניות התרבות שלנו. פעילות זאת שואבת את רעיונותיה מהתנועה
האמריקאית לשינוי תרבותי בבתי אבות (Culture Change) שמטרתה: העצמת הדיירים והפיכתם
לשותפים בקביעת עתידם, סדר יומם, תחומי התעניינותם והחלטות הארגונים המשרתים זקנים. 

מיזמים ייחודיים ומיוחדים:
"קבוצה לניצולי שואה" בשיתוף עם עמותת הילה.

קבוצת "בצוותא" הנפגשת אחת לשבוע באשכולות הדיור בהנחיית עובדת סוציאלית
והמלווה הרוחנית של הבית.

סדנא לפסיכודרמה המתקיימת בבית האבות מזה שנים ומונחית ע"י אנשי מקצוע מאוניברסיטת חיפה. 

קבוצה לדיירים צעירים
בבית האבות הספרדי מבינים שלדיירים צעירים (בני 60 עד 70 סיעודיים) יש צרכים שונים מאשר לשאר 
הדיירים. אנו מקיימים עבורם פעילויות מיוחדות ותעסוקה אחרת, כיאה לאנשים שפרשו לא מזמן משוק 

העבודה ושולטים בחידושים הטכנולוגיים העדכניים. 

מודל אשכולות הדיור
בביתנו פותח ומיושם מודל ההולך ותופס מקום בבתי האבות בישראל. מודל האשכולות שואב את 

רעיונותיו מהמודל האמריקאי, ה - GREEN HOUSE, על פיו מוקמות קהילות של 12 דיירים בבתים קטנים 
(Small House) המתנהלים קרוב ככל האפשר כבית ופחות כבית חולים. כאמור, בגרסתו הישראלית 

נקרא המודל שפיתחנו "אשכולות הדיור", מודל המעודד עצמאות וחיי קהילה של הדיירים ומאפשר להם 
להמשיך את הבחירות הקטנות שעושה כל אחד מאיתנו בחיי היום-יום. 

הצוות
למעלה מ 25 שנים מכהן ירון רז כמנכ"ל בית האבות. במהלך שנים אלה הפך את הבית ל"בית פתוח, 

זורם, משתנה לפי הלכי הזמן והתקופה, רגיש לצרכי לקוחותיו, לומד ומלמד". בשיתוף חברי ההנהלה, 
ראשי וועד העדה הספרדית ובראשם עו"ד יוסף גילאור, יו"ר וועד העדה ויו"ר הנהלת בית האבות וצוות 

העובדים המיומן והמסור, נוצר וטופח החזון של "לשאת את דגל הזקנה". 

טוב מראה עיניים מ-1,000 תמונות
ניתן לכתוב אלפי מילים המתארות את בית האבות הספרדי,

לצרף מאות מכתבי תודה והוקרה.... 

אם אתם חושבים על בית חם, אוהב ומחבק ליקירכם,
בואו להתרשם, לראות מקרוב, להכיר את הצוות הנפלא,

המיומן והמנוסה, לראות את התנאים הנוחים במחלקות הבית
ולצפות בדיירים בעת פעילותם.

עוטפים אותך באהבה


