
מדי שנה ננטשים עשרות תינוקות בישראל מיד אחרי: ק ''שרה ב

אבל איש, התינוקות מקבלים טיפול רפואי. הלידה מסיבות שונות

ח וולפסון''בביה. לא מתעד את רגעי החיים הראשוניים שלהם

.שילווה אותו לכל החיים, החליטו ליזום אלבום מיוחד לכל ילד

מנהל, ר דויד קהלת''ולד. עובדת סוציאלית, צילה ויידברג, שלום

?איך נולד לך הרעיון, צילה. מחלקת ילודים בוולפסון

ואני, אני נמצאת במחלקה, כעובדת סוציאלית: צילה ויידברג 

,בין תינוקות שכל המשפחה מסביבם, רואה הבדל מאד בולט לעין

לבין התינוקות, ומביאים להם ומצלמים אותם ומחבקים אותם

.חסרי ישע. והם שוכבים לבד בעריסות, שלא שפר מזלם

אני מבינה שגויסת לענין ואפילו, ר קהלת''ד. כן: ק ''שרה ב

.לצורך כך, תרמת את המצלמה שלך

ואני מנצל את. אני גוייסתי למיזם הזה. כן: ר דויד קהלת ''ד
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.ככל שנדרש. המצלמה שעומדת לרשותי לצילומים

?נכון, ואתם מוסיפים גם כמה מילים על הילד: ק ''שרה ב

?את הגם. שמתארים את הימים הראשונים

זה. אנחנו יצרנו אלבומים מיוחדים, כל-קודם: ר דויד קהלת ''ד

.שאפשר לכתוב בהם, זה אלבומים מיוחדים, לא אלבומים רגילים

כי זה חלק שהוא מאד קשה לי, לא משתתף בכתיבה, אישית, אני

אבל אני חושב שהצוות עושה פה עבודה נפלאה. מבחינה רגשית

..של 

?כ קשה לך''למה זה כ: ק ''שרה ב

אנחנו נקשרים לילדים, כי מבחינה רגשית: ר דויד קהלת ''ד

.ואני יודע שהכתיבה היא למישהו שאני עומד להיפרד ממנו. האלה

.זה חלק שהוא מאד קשה

חוץ מבאמת לנסות, ח''כשהם בבי, יום-ביום, צילה: ק ''שרה ב

יש, ולהנציח את הימים והרגעים הראשונים של התינוקות האלה

לתת להם את החום שהם צריכים בימים? מי שיכול לחבק אותם

?הראשונים

הצוות הסיעודי שלנו הוא מאד מיינדד לנושא הזה: צילה ויידברג 

.ועושה כמיטב יכולתו

או, ואנחנו יודעים על הרבה תינוקות שננטשים: ק ''שרה ב

?ח''שהאמהות שלהן נאלצות לעזוב אותן בביה
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.ילד זה עולם בפני עצמו

.גם צילה סבתא. כך שמעתי, אתה סבא, ר קהלת'ד: ק ''שרה ב

?מבחינתכם, מורכבת יותר, שבגלל שאתם סבים, מדובר בסיטואציה

אני לא חושב שזה שונה מהמצבים בהם אנחנו: ר דויד קהלת ''ד

אנחנו מתמודדים. כי זה אופי העבודה שלנו. נאלצים להתמודד

אבל לפעמים אנחנו גם נאלצים, אמנם עם תחילת החיים

זה לא. להתמודד עם מוות ונאלצים להתמודד עם בשורות רעות

חמלה היא.. אבל ברור שזה. משנה את הגישה שלי לדברים

אפשר לכמת את החמלה שיש לי לילדים האלה-ופה אי. חמלה

.לעומת החמלה שיש לי לילדים האחרים שאני מטפל בהם

,בעזרת האלבומים האלה, מה את מקוה שיהיה, צילה: ק ''שרה ב

?כשהם יגדלו, לתינוקות האלה, לילדים

..אני מקוה שהם יגדלו ויפתחו את האלבום ויראו: צילה ויידברג 

.שיש תיעוד של הימים הראשונים שלהם. גם יתייחסו אליהם

אנחנו מנסים לייחד אותם מהמיוחד, שבכתובים. שאהבו אותם

.וזה נותן תחושה טובה. בהם

עובדת סוציאלית במחלקת, צילה ויידברג. בהחלט: ק ''שרה ב

.תודה רבה לשניכם, ר דויד קהלת''וד. ילודים וולפסון

.תודה רבה לשניכם: ר דויד קהלת ''ד
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