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 "בית של העובדים וצוות ההנהלה בחיפה, הספרדית היהודית העדה ועד הנהלת חברי
וציי הפסח חג לכבוד כוסית הרימו הספרדית היהודית העדה של האבות בית אברהם",

 למען יחדיו הפועלים הבית, והנהלת המסורים העובדים בין הקיים הפעולה שיתוף את נו

הדיירים.
המת את בירך האבות, בית ויו״ר בחיפה הספרדית העדה ועד יו״ר גילאור, יוסף עו״ד
 כולנו פחות. קצת שהיו וכאלה ומעודדים משמחים אירועים מלאת תקופה "עברנו כנסים:

להנה הודה הוא האבות". ובית העמותה להצלחת ונביא המכשולים כל על נתגבר יחד
 ויקיר העדה ועד חבר הבית. ודיירי לדיירות מסירותם על האבות בית עובדי ולצוות לה

 האבות בית עובדי של והאיכות המסירות על הוא גם דיבר הללי, אברהם עו״ד חיפה,
 צפריר הילה בראשות היום מרכז עובדי את בירך כן .לכך״ הזקוקים ל״אנשים הספרדי

נוספת. כהונה לתקופת שנבחרה טורמן, ברוריה האבות, בית עובדי ועד יו״ר ואת

 במרכז הנעשית הקודש" "עבודת את בדבריו הוא גם הדגיש אזרי, יוסי העדה, ועד חבר
 שיתממשו רבות תוכניות קיימות לדבריו פעילויות. ומיגוון חוגים 12 בהפעלת היום

 ועובדי העמותה מתנדבי ידי על נעשה זה כל כי ואמר האבות בית דיירי לרווחת בקרוב
ומהלב". מהנשמה "הכל שנותנים המסורים האבות בית

 שהודתה הילזנרט, בתיה כרמל, אשכולות מדיירת המשתתפים זכו מיוחדת לברכה
הבית. והנהלת העובדים לצוות נרגשות במילים

הגאו מקור הם "העובדים כי ציינה טורמן, ברוריה האבות, בבית העובדים ועד יו״ר
לדיירים". מעניקים שהם והמקצועי האיכותי בשירות האבות בית של וה

 במרחב ההסתדרות יו״ר מזרחי, משה
 כי וציין המשתתפים כל את בירך חיפה,

 האבות לבית לבוא הזמנה לכל נענה הוא
 שבו הספרדית היהודית העדה של המיוחד

זקו שלו דבר לכל העובדים של דאגה יש

 האגף ויו״ר המרחב יו״ר סגן הדיירים. קים
 "אין כי הוסיף בלס, יצחק מקצועי, לאיגוד
 באלה לטפל מאשר יותר גדולה מצווה

 שעושים מה וזה הזה לטיפול שזקוקים

האבות". בית עובדי
 שהינחה רז, ירון האבות, בית מנכ״ל

 והרב לברכות הוא גם הצטרף הטקס את
 על בירך הספרדית, העדה רב פרץ, יוסף
החג. לכבוד כוסית הרימו וכולם היין

אלון, יגאל ניצח האירוע הכנת על
 עם יחד האבות, בבית הדיור שירותי מנהל

התר ואחראית המסורים המטבח עובדי
 בנגינה שהנעימה סבסטיאנוב, טניה בות, בית מנכ״ל כשלצידו ברכה דברי נושא הללי, אברהם עו״ד חיפה, ויקיר העדה ועד חבו

אורגן. על רז• ירון האבות,

 ויו״ר בחיפה הספרדית העדה ועד יו״ר
 מברן גילאור, יוסף עו״ד האבות, בית

יח״צ). (צילומים: המתכנסים. ארג

 ועד יו״ר העובדים; וצוות העדה ועד חברי בהשתתפות נערך
המכשולים" כל על נתגבר "יחד גילאור: יוסף עו״ד העדה,


