עיתון כרם מהר”ל

כאן גרים בכיף...
מאת :נוער כרם מהר”ל
כרם מהר”ל זהו מושב פסטורלי
וציורי שמאוד כיף לטייל בו
וכמובן לגור בו.
הנוער במושב הוא דבר חשוב.
ילדים מכיתה א’  -י”ב מגיעים

למועדון ונהנים מפעולות
מעשירות ואטרקטיביות בימים
שונים בשבוע .הפעילויות
עוסקות במגוון תחומים כמו:
הבחירות שהיו ,חגים ומועדים

בישראל ,פעילויות בטבע הנהדר
שקיים מסביבנו ועוד...
המועדון הוא דבר חשוב המחבר
את השכבות ואת הילדים בכרם
מהר”ל ומגבש אותם לקבוצה

אחת.
עשו לנו לייק בפייסבוק
“נוער כרם מהר”ל”
ותזכו לראות תמונות ולקבל
עדכונים שוטפים.

סיכום מיומנו של רופא הכפר
הכותב:
ד”ר אריק שכטר
מומחה לרפואת המשפחה
מומחה להפרעות בתפקוד המיני
חבר הועד של האיגוד הישראלי
והאירופאי לרפואת מין
שרותי בריאות כללית ורמב”ם
ובעיקר רופא הכפר.
כרם מהר”ל חוגגת ואני חוגג יחד
אתכם בר מצווה של שנות שרות
כרופא הכפר .שואלים אותי חברי
הרופאים ,לא נמאס לך שלוש
עשרה שנה במקום אחד? מציעים
לי תפקידים אחרים באקדמיה
ובבית החולים ואני אומר ,לא!!
חוף הכרמל זה בית ,כרם מהר”ל
זו משפחה .טוב לי ואני נשאר!,
בעיקר בגללכם ,האנשים ,תושבי
הכפר .תמהיל מיוחד של ותיקים
ותושבים חדשים,

מבוגרים מאוד ,צעירים מאוד
ודור הביניים ,ממשיכי דרכם של
המייסדים בחקלאות ובעשייה
אחרת .יחד עם האחות פביאן
הנפלאה ,אני שמח להמשיך
לשרת אתכם .עדיין מתרגש
כשבני השמונים – תשעים ,מקימי
הכפר באים אלינו למרפאה
ואני מתרגש לבקר בבתיהם
כשהם כבר לא יכולים לבוא .הם
מספרים לי שאחרי ד”ר מיינצר,
הרופא הראשון של כרם מהר”ל,
שברתי שיא של מספר שנות
רופא ברצף ואני גאה בכך ,גאה
להמשיך בשורשיות את דרכו של
הרופא הראשון ,ולהוות המשך
איתן לשרות הרפואי הרציף של
הכללית מיום העלייה על הקרקע
בשנת  1949ועד היום .אני שוב
מתרגש ,כשלעתים בחדרי נפגשים
לקבל סיוע רפואי ארבעה דורות,

הסבתא רבה ,הסבא ,הנכדה
והנין ובכך להעניק טיפול רפואי
כוללני ורב דורי למגוון בעיות
רפואיות המאפיינות כל גיל.
בעידן בו הרפואה הולכת לכיוון
של תת התמחויות ורופאים רובים
נותנים טיפול לקצה הזרת מבלי
להתחשב למה הטיפול יכול
לעשות לשאר הגוף ,זו ייחודה
של רפואת המשפחה ובתוכה
ההתמחות הנדירה והכוללנית
של רפואת הכפר ,המעניקה
טיפול איכותי למגוון בעיות אצל
רופא מרכז אחד ,שמכיר היטב
את החולה ומשפחתו שנים
רבות .צמחתי והשכלתי ברפואה
עם היישוב שהתרחב והתפתח,
התקדמתי גם מבחינה האקדמית
וניתנה לי הסמכות להכשיר
רופאים אחרים להיות מומחים
ברפואת המשפחה .לכן הגיעו

אלינו רופא  ,שהתחלף ברופאה.
אלו רופאים מצוינים היכולים
לתת שרות מעולה בעצמם וגם
להיוועץ איתי בכל דבר ובכל עת.
כך הפכנו ממרפאה עם תיקי נייר
ירוקים וציוד מעורר נוסטלגיה
משנות החמישים ,למרפאה עם
ציוד רפואי ומחשוב מתקדמים.
ממרפאה שלעתים לא נתנה
שרות כשהרופא היה בחופש
או במילואים ,על מחלה אין מה
לדבר – זה לוקסוס שהמחסור
ברופאים לא יכול לאפשר לנו,...
למרפאה שכמעט תמיד פתוחה
ומאוישת באחד מרופאיה
ובפיקוחי המלא.
אז אני ממשיך! לעתים יוצא
לחופש כדי להטעין מצברים
בהרים ,אבל תמיד חוזר להיות
זמין לתושבי היישוב הכל כך
מיוחד הזה ,כרם מהר”ל.

דברים לזכרה של רות ברדה ז”ל
את סבתא רות הכרתי לפני למעלה מעשור,
כשבמשך מספר שבועות ,הייתי אוסף אותה
מהטרמפיאדה בצומת עופר ,בדרכי למרפאה.
כך ,מטרמפיסטית קבועה ,שהייתה מרתקת אותי
בסיפוריה על שרותה בבריגאדה ,כנהגת משאית
כבדה במצרים במלחמת העולם ה ,IIהפכה לדמות
מרכזית במרפאה ובקהילה של כרם מהר”ל.
כששוב רכשה אוטו והפסיקה לנסוע עמי במעלה
ההר ,התגעגעתי והצעתי לה להתנדב במרפאה.
במשך שנים רבות הייתה רות חלק בלתי נפרד
מהצוות והרוח החיה של מרפאת היישוב .על אף
גילה ועיסוקיה הרבים ,התפנתה והקדישה מזמנה

לשרות הרפואי ביישוב .רות עסקה בעזרה לאחות
ולרופא במשימות מנהליות רבות ,ובכך פינתה
אותנו לתת טיפול רפואי לשמו .תמיד ,בסבר פנים
יפות ,בסבלנות ובחכמה ,אך בהקפדה ומשמעת
ייקית צ’כית ,סייעה לפונים הרבים למרפאה ,קצרה
והנעימה את משך ההמתנה .על כל אלו זכתה רות
מספר שנים טרם מותה באות יקירת הקהילה.
יהי זכרה ברוך.
האחות פביאן אוקרט
ד”ר אריק שכטר
מרפאת כרם מהר”ל
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