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 פרשת בהר
 " )ויקרא כ"ה ל"ה(ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו"

 
 "ותורת חסד על לשונה"

זו שמחה המתעצמת מול אינספור  ילדים
 השותפים הנהנים להיות חלק ממנה.

לשמחה הצפויה מגלה כבר בתהליך ההמתנה 
 המשפחה שהיא לא לבד במערכה.

ר ארגונים מציעים את ניסיונם וחוכמתם אינספו
לתמוך ולסייע, להעניק עצות בריאות שיפחיתו  כדי

את המתחים הטבעיים וישפרו את האוירה 
 החיובית.

 
 
 

 גמ"ח העריסות הראשון בב"ב        

 
טובה ובמזל טוב התרחבה המשפחה והצרכים יחד איתה. ים של בשעה 

יה. לפעמים המרוץ נגד הזמן,המחייב אביזרים, מוצרים וסידורים נופלים על
לדלג במיומנות בין מספר שמחות )ארגון 

במקביל לשאר מטלות החובה שיש (הברית,הפדיון 
לארגן כמעט מהיום למחר )עגלה או סלקל, בגדי 
תינוקות מכובסים, מוצצים,בקבוקים,עריסה, כלי 

 מיטה והרשימה רק בתחילתה(,
 ת.הוא מעבר לכוחות וגם ליכולות הכספיו

שפחה מסביב גדולה ותומכת יותר, מככל שה
ההצטיידות הנעים מהיר מקושרת וערנית,כך תהליך 

 ונטול טראומות.
אבל גם מי שיחסית "מסודר",כמעט תמיד משתמש 

בשלב מסוים בשירותי גמ"חים,אם להשאלת פריטים 
לפדיון הבן או  מטבעות  הכרחיים כמו כרית לברית,

ילוי חללים בקו לשמחה ואם למ שולחנות וכסאות
 התפר עד שימצא את הזמן לרכוש את העריסה, סלקל או כסא בטיחות.



 

 

 יותר משאילים ממחזירים

 
שלושה ארבעה חודשים  לעריסות יש הגבלה בזמן.ממוצע שלברוב הגמ"חים 

עם אפשרות ארבעה עד שישה חודשים, שהציבור נוטל לעצמו כמעט 
 אוטומטית.

פרק הזמן הזה נחשב, גם לפי 
המלצות היצרנים, כמתאים 

לשימוש לתינוקות.מעבר לכך, 
השימוש בעריסה בשלבים 

מאוחרים יותר, כשהפעוט מתחיל 
לגלות פוטנציאל טיפוס מסוכן לא 

נחשב בטיחותי וגם העמידות 
 איננה גבוהה.

פרק תאם העריסה החלה לה
 והגלגלים שלה לא עומדים בעומס.

ולשמש אחרים שהיא מתאימה סימן שהיא כבר הייתה צריכה לשוב לבעליה 
 לגילם.

בכל הגמ"חים לעריסות ביניהם שוטטנו הבהירו לנו חד וחלק כי המטרה היא 
טרנטיבת ללא להפוך  את הלחץ בשבועות הבעירה הראשונים ולא  להפחית

 קבע.
רוב המשאילים הופכים היום את העריסה למיטה המלווה את התינוק גם עד 

 פחות אחרות ליהנות מהחסר.שנה ומעבר ופוגעים בסיכויי מש
 שברשותם.יש גמ"חים שלכן לא ידעו לנקוב במספר העריסות 

הקושי שבניהול מעקב שוטף 
אחרי הכרטסת 

תמלאת,כאשר מספר המ
ההשאלות תמיד עולה על 

מספר ההחזרות,גורם להם לא 
 להחזיק ראש.

לכן הם גם לא מקפידים במיוחד 
על זמני ההחזרות ולא בודקים 

 יעד.מי עבר את ה
כך למשל משפחת ט. מב"ב 

עריסות  63שברשותה לפחות 
 כמעט תמיד נמצאת במינוס.

 היתרון: אין צורך לחפש מקום לאחסן כי הסחורה תמיד מחוץ לבית.
 להשיב ריקם ולאכזב עוד ועוד פונים. החיסרון: לא נעים

 

 



 
  

 חסד כפול שתיים

 
ולמרב הצער הולכים לעגלות תאומים נדירים עוד יותר בגוף הכללי  גמ"חים

ומתמעטים.שוחחנו עם אחת מבעלות 
הגמ"חים הותיקות בתחום שעמדה בכבוד 

שנה ומתארת את הפרויקט  47במשימה 
שלה בכאב, בתהליכי גסיסה העלולים להביא 

 לסגירתו.
הגמ"ח, שהוקם לעילוי נשמת דודה ערירית, 
נולד עקב הצורך שלהם בשני עגלות לילדים 

ד וההכרה בכך שהיו בהפרשי שנה בלב
במצוקה כללית הקיימת במשפחות  שמדובר

 רבות.
שנה אחרי שנפתח הגמ"ח נולדו להם 

תאומים והם הרגישו שיש שכר לעמלם בדיוק 
 בתחום בו בחרו לעזור לבריות.

בעבר היה המבחר די מרשים. חלק 
 מהעגלות נתרמו ע"י הורים לתאומים והגיעו במצב מעולה.

הגבוהים )בסביבות אלף שקלים לעגלה  חלק הם רכשו למרות המחירים
 ממוצעת. העגלות האיכותיות באמת נעות סביב אלפיים שקלים ויותר(,

אבל במהלך השנים חלה  שחיקה ברוב הציוד והמצב הכלכלי לא מאפשר 
 לרכוש חדשות בתעריפים הקיימים.

לא כולם טרחו להשיב את העגלות שקבלו ואלו שחזרו נשחקו,עד כדי כך שלא 
 ו לשימוש חוזר.התאימ
 פניות מגיעות כל יום וברור שרובם נאלצים להמשיך לכתובת הבאה. 43לפחות 

התזכורות הנוקבות על המחסור בגמ"חים מסוגם לא מפסיק  גם בימים כתיקונם
 להציק.

לפעמים פעמיים בשבוע ולעיתים אפילו 
 שלוש.

החלום שלה להתפתח ולהתרחב כמו 
לנהל המודל שהנהיג דודה ז"ל,שהצליח 

עריסות ומעולם לא דחה  453גמ"ח עם 
 אף פונה.

 

 

 כיסוי לכל צורך

  
כיסוי לעגלות,אצל חלק מהאנשים,נחשב 

עסקת חבילה,עד כדי כך שחלקם 



מבררים בטבעיות, אחרי שעגלת התאומים בידיהם,אם השרות כולל גם כיסוי 
לעגלה, ברוב הגמ"חים ירימו גבה, אבל מצאנו גמ"ח אחד הרשום תחת 

 וריית כיסויים לעגלות תאומים.קטג
שקלים  83-93-כיסויי הניילון האיכותיים,המבוקשים בימי הגשם עולים בסה"כ 
 אבל כשהם מוצעים חינם אין כסף הביקוש רב משניתן לשער.

 כיסויים וטוענים שרובם בשימוש. 53 -בגמ"ח "חסדי אהרון מנחם" מחזיקים כ
הכיסויים מהווים מבחינתם השלמה לדבר 

 6-מיתי לגמ"ח העגלות שהם מנהלים כהא
 שנים.

מעט מאד עגלות מכל המינים, 63 -ברשותם כ
 עגלות תאומים,עגלות שכיבה וגם טיולונים.

מתרומות של משפחות, שראו  את כולם קבלו
בת נפלאה לגייס שטח פנוי בדירתם בהם כתו

 אחרי שמיצו את השימוש בעגלה.
ד לעומת האחרים,הם לא רואים כל קושי מיוח

 בהפעלת הגמ"ח.
זורמות, על אחסון אין צורך לדבר כי תמיד הסחורה עוברת  התרומות לעגלות

 מיד ליד ופרט למקרים חריגים הציבור די מציית להוראות.
טוב לשמוע גם את הצד האחר, מבעד לעיניים אופטימיות המאירות כל 

 סיטואציה באור הנכון.
  

    עונת כסאות הבטיחות     

 
ת והעריסות משגשגים ברמה גמ"חים ללולים,סלקלים וכן כסאות לצד העגלו

 בטיחות לרכב.
בביה"ח מסוימים מחייבים להוציא את הרך המשתחרר עם סלקל בטיחותי 

, למי בו. הנסיעה החד פעמית ברכב ולא מוותרים עד שמביאים הוכחות לשימוש
 שלא מחזיק ברכב, היא כאב ראש שנפתר בקלות בעזרת הגמ"ח המציעים

בטיחותיים לדרך הקצרה מביה"ח עד הבית.ההשאלה היא ליום אחד סלקלים 
 ובתום השימוש משיבים את הסלקל.

 על ביקושים רבים,לפחות של פעם בשבוע. בגמ"חים איתם שוחחנו מדברים
ביקושים ערים לא פחות יש לכיסאות בטיחות עבור פעוטות, בעיקר בתקופות 

 בין הזמנים.
מסברים -ב"עומדים בקצ"אנחנו לא 

-אוזנינו באחד הגמ"חים השוקקים
 48ואפילו  43"בחופשים יש לפעמים 

 שיחות ביום.
משפחות נוסעות לסבתא בהרכב מלא 

ופתאום הכסא הבטיחותי הוא מצרך 
 חובה.



רוב הגמ"חים הללו מתעוררים לחיים בימי החגים ובקופת בין הזמנים ודי 
 רדומים שאר רוב השנה.

אחרי שקט ארוך 
ים ים מתחילהטלפונ

לצלצל, כל כסא נדרש, 
 מגיל אפס ועד שבע.

במקביל, הגמ"חים ללולים 
מתעוררים בתחילת עונת 

המשפחתונים 
והמעונות,כשמוציאים את 

הילדים מהבית ומגלים 
 את הצורך.

יש מטפלות המתנות 
 קבלת הילד בהשגת לול ולכן הביקוש רב בתקופה זו.

מים הן יוזמות את ההשאלה קליינטיות נפוצות אחרות הן הסבתות. לפע
 כהפתעה לילדים ולעיתים מעוניינות בכך לתועלת עצמן כדי לארח בכבוד.

כדי  לא כל הגמ"חים בעד וחלקם מתנים את ההשאלה בשימוש קבוע ולא מזדמן
באופן חיוני לתפוס מקומם של אנשים  למנוע מאלו שאינם זקוקים ללולים

 שנדרשים להם לצורך הגידול השוטף.
 

 לות ובסגולותבתפי
 

מתקרב המועד, הופכים הגמ"חים לסגולות, תפילות וברכות רלוונטים כש
 מתמיד,ויעידו הפניות הרבות מקרב היולדות.

במשפחת גפנר בב"ב עמלים בשנים האחרונות על הפצת חוברת מושקעת 
וסדורה של תפילות וסגולות שרבות על עריכתה. התפילות המותאמות לזמנים 

ההמתנה לפני הלידה לוקטו  המשתנים בתקופת
ממקורות מהימנים בעבודת נמלים מאומצת 

וכוללות דברי הקדמונים כמו הרמב"ם. 
 מתארת הגב' גפנר -"הביקושים גדולים מאד"

"אנחנו כל הזמן מדפיסים חוברות חדשות 
 והמלאי אוזל".

בגמ"חים האחרים,לאבני רובין,לתפילות ללידה 
ים מציאות קלה ושאר סגולות אופייניות, מתאר

 דומה.
מדגישה שולמית ש.  -"שיחות בלי הפסקה"

מב"ב מרפאה טבעונית בקריסטלים המנצלת 
את סמיכות מגוריה למרכז הרפואי מעיני 

 הישועה כדי לסייע לנשים בתחום.
 

מגוון האפשריות בגמ"חים יכול לבלבל כל משתמש מתחיל,כולל בתחומים שלא 
 היינו מעלים בדעתנו שהם קיימים.

 יון מלמד שכל סבב טלפוני כמעט תמיד מוליד פתרונות לכל בעיה.הניס



אפשר למצוא בשפע מפתיע עם טווח שלפעמים איננו מוגבל  גמ"חים לעריסות
 גם מעל לחצי שנה,מה שמספק שקט תעשייתי מיידי בנתון הפותח הכי בסיסי.

תפסנו את חלוצי הרעיון בב"ב,גמ"ח "חסדי אברהם ויהודית" המנוהל ברמה 
 שנה. 63ר כב

כאשר נפתח הגמ"ח לא היו אלטרנטיבות מקבילות כלל והרעיון התקבל 
 בברכה,שלא לומר בהתלהבות.

בימים ההם הוא כלל גם אמבטיות 
אבל כיום, כשיש תחליפים נוחים 

בדמות מזרונים מיוחדים שמניחים 
 באמבטיה הרגילה, אין לו ביקוש.

למרות אינסוף "המתחרים" הצצים 
ט בכל שכונה, בקצב נמרץ כמע

 הביקושים לא ירדו.
מדובר בפריט בסיסי שאנשים לא 
רואים סיבה לרכוש אותו בתקופה 

 הקצרה יחסית שהוא משמש.
"לפחות פעם ביום מתקשרים לבקש 
עריסה,כאשר השיא מגיע לפני שבת 

"גם בחגים, לפני  -מתארים לנו המארגנים-עם האורחים הפוקדים את הבתים"
ות גובר, בעיקר ממשפחות מבוגרות שמארחות את פסח וסוכות, זרם הפני

 הנכדים ודואגות לכל צרכיהם,עד אחרון הפרטים.
מתוך עשרות עריסות שהם מחזיקים )מחדשים כל הזמן,יש גם תרומות יפות כך 

 שהמלאי גדל"( כמעט תמיד כולם בשימוש.
 במקלט אפשר למצוא עריסות בודדות ולפעמים הוא מתרוקן לחלוטין.

יקוש גדול ואין לנו סחורה לספק, אנחנו עושים סבב טלפונים ומנסים "אם יש ב
לאתר עריסה שאינה בשימוש ויש לא מעט כאלו...אצלם מדובר כמעט בעסק 
שעובר במשפחה.כולם מתקנאים בו וגם 

האח פתח גמ"ח עריסות משלו בברכפלד 
ורוכש מידי פעם עריסות נוספות כדי לעזור 

 למה שיותר אנשים בסביבה.
ק מהאנשים שמגיעים נעזרו בהם כהורים חל

ומתייצבים עכשיו בסטאטוס החדש של סבים 
 וסבתות.

מבחינתם מרגש במיוחד שהם בשלב בו הם 
 מצליחים לעזור גם לדור השני.

 
 
 

 

 

 
 



 למה אין מספיק גמ"חים לעגלות?

 
עגלות הן פריט פחות,שאינו מתגלגל בכל גמ"ח שני. ר. מב"ב, ששרדה לא מעט 

אלת עגלות,מספרת לנו מדוע החליטה להישאר רק בעריסות:"זה זמן בהש
 סיפור יקר במיוחד שקשה להחזיק בו מעמד הרבה זמן.

 בממוצע חוזרת העגלה אחרי שנה ובד"כ נראית כמו גרוטאה.
בעגלות שכיבה המצב היה טוב בהרבה אבל 

כיום בעידן העגלות המודרניות הם כבר לא 
 פופולאריות.

עגלות כאלו, שרובן  63-ל 53ן בזמנו, היו לי בי
 נתרמו ע"י משפחות שכבר לא נזקקו להן.

 חלק קטן מאד רכשנו בעצנו.
בערב פסח היו גלי תרומות גדולים אבל רובן 
נותרו לעמוד כאבן שאין לה הופכין כי הציבור 
 לא התלהב מהדגמים הישנים והלא עדכניים.
עגלות טיולונים המבוקשות במיוחד הם כאב 

"לא משתלם להתעסק -מודה ר.-"ראש אמיתי
איתן כי אחרי חצי שנה של שימוש הן עשו את 

 שלהן ולא יכולות לשמש אף ילד.
יש אנשים המשתמשים בעגלות בלי בקרה 

והמשאות שהן מעמיסים עליהן הורסות אותן 
 לתמיד.

 השחיקה האדירה הביאה להתדלדלות הסחורה, עד שנאלצנו לוותר על כך".
לעומת  שנה, עריסות 53אותן הם משאלים בהצלחה כבר  ר. נשארו עם עריסות

 וגם נוחות לאחסון כי הן מתקפלות. עגלות הן גם זולות בהרבה
 קיימת שחיקה טבעית הדורשת תחזוקה ותיקונים.

המזרונים נקרעים,הגלגלים נשברים,וזה הרע במיעוטו. הקושי העיקרי הוא 
 ח בידיים ריקות בהתנהלות מול הציבור הלא ממושמע המותיר את הגמ"

ר. טוענת כי כיום המצב השתנה והלחץ בגמ"חים לעריסות פחת, זאת תודות 
 למחירים שהפכו בהישג כיסו של הציבור.

סבתות וזוגות צעירים הנחשפים למחיר הזול רוכשים דרכה עריסות במחירי 
 .הסוכנים ורואים בהשקעה הזו כדאית לטווח הקצר וגם הארוך

 
  


