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   אצבע על הדופק
   מנהלת רפואית באבן העזרד"ר פיית' גולדברג, 

 

 

ממליצה לכל מי שטרם ביקר במוזיאון "יד ושם", לבקר שם בהזדמנות הקרובה. אני מאוד 

המוזיאון עבר שינויים גדולים, הכוללים תוספת של מנהרה ארוכה בעשור האחרון מבנה 

מן ההמולה והשמש הבהירה של ירושלים, אל תוך החשכה המשמשת גם כאולם תצוגה. אתה יוצא במעבר חד 

קרקעיות: אתה הולך ונשאב יותר ויותר עמוק -תתמובל על ידי סדרה של תערוכות הכבדה של אולם הקבלה, 

לפתע, רצפת האולם  שאין סוף לחושך!אל תוך סיפוריהם של יחידים, משפחות וקהילות, והתחושה היא 

המשקיפה אל הנוף המדהים של מקבלת שיפוע כלפי מעלה וקצה המנהרה מתעקל אל תוך מרפסת גדולה 

 חוויתי בחיי.ושלים. זוהי אחת החוויות הדינמיות והמוחשיות ביותר של תקווה שאי פעם הרי יר

יותר משבעה עשורים לאחר השואה, החיים בישראל ובאבן העזר עדיין מושפעים מרצח העם היהודי. כיום, 

אבות אבן , ובית 70אלה שנולדו בשלב האחרון של המלחמה, הם מעל גיל  -השואה הצעירים ביותר ניצולי 

 גם עבור חלק מניצולי שואה אלה.העזר משמש בית 

מחקרים רבים נעשו על הטראומה הפסיכולוגית שחוו הניצולים וכיצד היא מעצבת את חייהם ואת 

טראומטית, סיוטי לילה טורדניים, -הדגש הוא בדרך כלל על צורות שונות של תסמונת לחץ פוסטמשפחותיהם. 

קבות רעשים מסוימים, ריחות ומצבים ועוררות מוגברת במצבי לחץ. פחות נאמר על שמתעוררים בעזיכרונות 

שניצולים רבים חיו חיים מוצלחים, בין היתר בשל מיומנויות שהם רכשו תוך כדי הקשיים הקיצוניים העובדה 

 חוו.הם ש

תשומת הלב של התקשורת מתמקדת עכשיו בדור השני של 

חרדה כללית והפרעות הניצולים, שרבים מהם נאבקים עם 

דיכאון. הם גדלו בתחושה שהאסון הבא מחכה ממש מעבר 

  לפינה, ושהחיים הם מאבק קיומי מתמשך.

בישראל, יום הזיכרון לשואה מצוין בצפירה שנשמעת בכל רחבי 

עוצרים את הארץ. רוב האנשים עוצרים את מלאכתם, נהגים 

י רכבם למשך מכוניותיהם באמצע הכביש ועומדים דום ליד כל

ניצולי השואה במהלך שתי דקות. באבן העזר, אנו עומדים ליד 

מתנדבים מכל רחבי העולם )כולל גרמניה(, ערבים  הצפירה:

לאדון ישוע. פעם אחת, בסוף ויהודים, מאוחדים באהבתנו 

הצפירה, אחת הדיירות אמרה עם דמעות על פניה, "עדיין קשה 

 לסלוח". 

מביט שלהיות רק חלק קטן מתהליך של ריפוי, זוהי זכות עבורנו 

 בציפייה לבנייה של עתיד טוב יותר.קדימה 

אתם מוזמנים כדי ללמוד עוד עלינו וכיצד תוכלו להיות מעורבים, 
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    דברי הגות -ם לחם ודגי
 מנכ"ל בית האבות ג'וני חורי,

 

לדבר על הנושא של המוות. לפני מספר חודשים קיימנו סמינר מרוב האנשים נמנעים 

"התמודדות עם גסיסה, מוות ואבל". במוקדם או במאוחר כל מטעם בית האבות בנושא 

בר על הנושא, והם שואה שאינם מוכנים בשום אופן לדמוות. ישנם ניצולי האחד מאתנו נאלץ להתמודד עם 

 להבין זאת. ישתיקו כל מי שינסה להעיר את הנושא הכואב הזה, ואפשר 

ושם משמש שופר עבור ניצולים אלה וגם עבור הניצולים שרוצים ומוכנים לספר. המוכנות לספר -מוזיאון יד

הדורות הבאים את החוויות, כואבות ככל שיהיו, היא חשובה מכמה סיבות: ראשית, כדי להזהיר את ולשתף 

; ּוְבֵניֶכם, : "ָעֶליָה, ִלְבֵניֶכם ַסֵפרּו3א'  ואלהשאננים שלא חוו זוועות, שדברים כאלה יכולים להישנות: יהדורות  -

ּוְבֵניֶהם, ְלדֹור ַאֵחר". אחת השאלות המוטעות שרבים שואלים היא: "היכן היה אלוהים בזוועות ִלְבֵניֶהם, 

ו השואה". אך השאלה האמתית שצריכה להישאל היא: "היכן היה האדם בשואה?" ב( א10המלחמה )עמוס ו' 

המצב היה הרבה יותר גרוע! אלוהים היה שם בניסים שאנשים חוו, אך גם באמצעות לולא נוכחותו של אלוהים, 

 לניצולים להגיע לקצה המנהרה החשוכה, ולצאת אל האור של עתיד חדש.אנשים יראי אלוהים, שעזרו 

שנית, השיתוף של הזיכרונות הכואבים עוזר גם לשחרר את הלחץ ומהווה חלק חשוב מתהליך הריפוי. גם 

מוכנים לדבר, והתוצאה היא, שבסופו של דבר הכאב האצור יפרוץ  אינםחלק מהדיירים הניצולים שהיום יש 

ו בבית האבות נכונים אחרות. לאור הקושי של חלק מהניצולים לדבר על חוויותיהם, אנחנהחוצה בדרכים 

האוזניים, אלא גם דרך מגע, אמפטיה, סבלנות, גמישות, הבנה ואהבה. זה חלק מהחזון להקשיב לא רק דרך 

 שלנו בבית האבות.   

 

   מה חדש?
 מזכירת בית האבות כריסטי ליוינגסטון,

 

 

 

עבור הזמן להתחיל בהכנות זה סוף הקיץ הוא תקופה מאתגרת עבור הבית מכמה סיבות. 

מוקדם יותר, כמשפחת  נו את ראש השנהחגי תשרי, שכולם חלו השנה בחודש ספטמבר. חגג

אבן העזר, כך שבימים שבהם חל החג העובדים והדיירים יוכלו לחגוג עם בני משפחותיהם. התקופה הזו 

הכנת ארוחה חגיגית מיוחדת, הזמנה של חברים ותיקים וחדשים של הבית, ועבור  -מטלות רבות עמוסה ב

 לבקר את בני משפחותיהם מחוץ לחיפה.  -דיירים רבים 

שמחה שתושלם דמו היקר של השה, בה עבור אלה מאתנו שיודעים שנפדינו חאופן כללי, זוהי תקופה שמב

 חגיגת טובו של אלוהים ותקווה לזמן בו נהיה אתו לנצח. -החודש בחג הסוכות שחל בשבוע האחרון של 

בעבר. היא חוותה . היא הגיעה אלינו עם הרבה חרדות, עקב ניסיונות שליליים שבאפריל קיבלנו דיירת חדשה

לא בטוחה למה לצפות הייתה הססנית מאוד,  שהיא ניצולת שואה, היא , יחד עם העובדהחוויות אלה בעקבות

, האבות לבית שהיא נכנסהשלושה חודשים חלפו מאז בבית האבות.  תישאר בכלל היאאם הלא בטוחה ו

 -! היא כאן כדי להישאר מתמיד על פניהעכשיו היא מאוד מרתקת, פתוחה ויש לה חיוך ל! התחול ה שינויואיז

 .שלנו מתנדביםהקיבלה מהצוות והיא מעשי שהטיפול הרבות והתפילות התוצאה של 

התקפים רבים יותר של שיעול, חווים ש ,שלנו הדייריםהיא תקופה קשה עבור  תקופה זו של עונת המעבר

נו, ודיירת נוספת טופלה בבית חולים ושוחררה מדייריאושפזו שניים לאחרונה . רק םמצבבהצטננות והחמרה 

גם אנו מבקשים האדון, אנו נושאים בתפילה את צרכי הדיירים לפני  בכל בוקרבזמן שלאחר שנפלה ברחוב. 

 מכם לעמוד אתנו בתפילה.


