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$TS1$בעיני$TS1$

וולפסון.
רופאים ישראלים מצילים ילדים פלסטינים ואפריקאים בבית החולים
$בעיני $DN2$סגן שר הבריאות יעקב ליצמן זה לא כל כך מוצ* חן .האם הואיצליח לפתוח
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הלבבות
השבורים
המתנדבים

הרופאים

בעמותת ״הצל לבו
מנתחים
של ילד״
מומים
אלפי ילדים עם
ממדינות שלא
בלב,
מסוגלות להציע להם
פתרון.

רבים

פלסטינים

מהם

ואזרחי

מדינות ערב .אבל
שבבית החולים
בשעה
מרוכזים
וולפסון
בהצלת חיים ובהצלת
מדינת
תדמיתה של
במשרדישראל
הבריאות תוהים למה
לממן חבורה של
רופאים בעלי נטיות
פילנתרופיות

עמלי

צילום:

קובי

רוונבלום

קלמנוביץ׳

ו.
הדברשלומדים הכי טוב בביתחולים זהלחכות.
לחכותלבדיקה ,לחכותלרופאה ,לחכותלאחות,
לניתוח ,לחכותלתוצאה,
לחכותלתרופה ,להכות
במקרה הטוב יש מישהו

המשפחה .״ממשלא״ ,אומר הרופא בתקיפות ,אך לא
בלי אמפתיה .״אם אמהות שבאו עםהילדיםלניתוח
חולים ,יסגרולי
יתחילולהסתובבלי פה מחוץלבית
את כל הפרויקט״ ,הוא אומר .ידיד המשפחהעדיין
ממשיך
ללחוץ .״אם אתה רוצהלעשות להחאפלה,
תביא את החאפלהלפה״ ,אומר ד״ר תמיר ,והדיון
נגמר.

שמחכהאיתן־ .וככה שניכם

וולפסון
לומדיםלחכות .במסדרון של ביתחולים
בחולון ,מחוץ לחדר שבו עובריםילדים
עם
בעיות
אקו־לב ,יושבת האנא כלאב ומ־
$TS1$ומחכה$TS1$.
לב קשות בדיקות
$DN2$ומחכה $DN2$.בתה רים ,בת
חכה.

שנתיים ותשעה חורשים ,יושבת

בוולפסון
רים כאלב הגיעה לביתחולים
על ירכיה והאנא מחכה שהיא תירדם .לא סתם כך
מעייפות ,למרות שהפעוטה שיצאה מביתה בשעת פעילותה של עמותת"הצללבו של
ילד״ .העמותה,
לניתו־
$TS1$לניתוחי$TS1$
שזכתה השנה באות הנשיאלמתנדב ,דואגת
בוקר מוקדמת ,בוודאי עייפה .האנא כלאב מחכה
שהתרופה המרדימה שנתנו לבתה תרדים אותה .רק
$DN2$לניתוחי $DN2$לבמצילי חיים ומעקב רפואילילדים ממדינות
חי
בזכות

כשאיבריה יתרפו תחת השפעת

התרופה

אפשר יהיה

לבדיקה.
להיכנס
אבל זה בסדר ,לכלאב יש ניסיוןבלהכות.

היא

״היכנסו״.

כלאב ,בתה וידיד נוסף של
והילדים במסדרון מביטים
אל החדר .שאר ההורים
בהםבשילוב של סקרנות והזדהות .זהו יוםשלישי,
שאותו מקדישים בכל שבוע רופאי עמותת "הצל
קליניות שלילדים מהר־
$TS1$מהרשות$TS1$
לבו שלילד״לבדיקות
הפלסטינית,הסובלים ממומי לב קשים .חלק
שות
$DN2$מהרשות$DN2$
מהילדים שמעסיקים את עצמם במסדרוןבשלווה
כבר

נותחו על

נכנסים

מקדישים

בקביעות חלק
על כךתשלום .בשנים האחרונות זינק מספר ניתוחי
פעילות העמותה מ48 -
הלב המבוצעים במסגרת
ניכר

ד׳׳ר

מזמנם
לפעולתה,בלי לקבל

תמיר:

כמה

״אני

מסבסדת ,לא

המדינה

בדקתי

את

מדינת

רק

הזה.

שההשקעה
ציבור

אבל

המספרים.

ישראל

מהפרויקט

לא

יודע

מרוויחה
אני

חושב
ביחסי

הזאת

היא אולי

אחת

ידי רופאי העמותה ,והגיעו כעת

למעקב.חלק ,כמו רים ,בתה של
האקו־לב ,מניחה
לאבחון .בתוך חדר
בפעם הראשונה
כלאב את בתה הקטנטונת על מיטת הבדיקה .בהנ־
$TS1$בהנחיית$TS1$
$DN2$בהנחיית $DN2$הטכנאית היא מסירה אתהחולצהשלה .הט־
$TS1$הטכנאית$TS1$
חיית
$DN2$הטכנאית$DN2$מתחילהלבדוק את
כנאית
הילדה .קר בחדר ,והאם
מניחה יד עלרגליה של הבת .היא מביטה בדימוי
הנראה על מסך מכונת
האקו־לב .הלב בנוי מארבעה
ועלייה שמאלית ,חדר ימני
חללים .חדר שמאלי
ועלייה ימנית .בין חדרי הלב של רים יש חור .בנוסף
האנא ,הגיעו היום

נראית גם חסימה באמצע ההדר הימני ,שמפריעה

לזרימת

מתפתחות .היא

לפני יותר מ 15 -שנה ו 70 -אנשי העמותה

ובתה הגיעו הבוקר מעזה דרך מחסום ארז ,וזה לא
מסלוללאנשים חסרי
סבלנות .בסופו של דברהיל־
$TS1$הילדה$TS1$
האקו־לב הנמרצת ,יפעת ברוש,
$DN2$הילדה $DN2$נרדמת .טכנאית
דה
למסדרון ,ובוחנת אתהילדההתלויה כבובת
יוצאת
סמרטוטים על אמה .״בסדרגמור״ ,היא אומרתלה,
המשפחה

הוקמה על

ידי ד״ר עמי כהן המנוח

הטובות

שהמדינה

ביותר

יכולת לעשות,
אנחנו
השקעה.
בכלל
מתוגמלים .זה
כמובן לא
מאוד
הרבה
נותן לנו
אנחנו
סיפוק ,אבל
בחינם של
שגרירים
מדינת ישראל״
אם

יש

פה

להתנועע על מיטת הב־
$TS1$הבדיקה$TS1$.
הדם .ריםמתחילה

$DN2$הבדיקה $DN2$.ברוש,
דיקה.

הטכנאית

הסמכותית,

ממהרתלגמור
׳,

את הבדיקהלפנישהילדה תתעורר .היא מוסרת את
מטופלים ב 96 -ל250 -מטופלים
הדיאגנוזהלד״ר עקיבא תמיר ,המכונה עקי ,מנהל
009,2
נותחו עד כה יותר מ-
ילדים מכל רחבי העו־
$TS1$העולם$TS1$.
ילדים.
יחידת לב
הפלסטינית,
מהרשות
לם.
$DN2$העולם $DN2$.כמחצית מהם מגיעים
לפוג,
בזמן שהשפעת התרופה המרדימהמתחילה
ירדןועיראק.
ד״ר תמיר מגייס את הערבית שבפיו ,ומספר לג־
$TS1$לגברת$TS1$
אבל
הפעילות ההומניטרית הזאת ,המתעקשת
הפוליטי הסבוך במזרח התי־
$TS1$התיכון$TS1$,
להתעלות מעל המצב
שתוצאות הבריקהעולות בקנה אחד
$DN2$לגברת $DN2$כלאב
ברת
$DN2$התיכון $DN2$,לא זוכהלתשואות בכל מקום .אף על פי שהנ־
$TS1$שהנשיא$TS1$
כון,
עם האבחון שקיבלה על ידי הרופא המטפל בעזה.
$DN2$שהנשיא $DN2$שמעון פרס מצא אותה ראויהלאות המגדיר את
שיא
הוא אומר לה שיש אפשרות לנתח כבר ביום חמישי
באותו שבוע .האם המודאגת מהנהנת .זה טוב .ידיד
פעילותה ״תרומה מיוחדת לטובת המרינה והחברה
המשפחה מתערב ,להאנא יש משפחהגדולה ביפו
בישראל״ ,התחושה במשרד הבריאות היא שמערכת
והם ישמחו לארח אותה עד הניתוח ,במקום שתצט־
$TS1$שתצטרך$TS1$
הבריאותהישראלית קורסת תחת העומסולאיכולה
החולים .בשום אופןלא,
$DN2$שתצטרך$DN2$להמתין פה לבד בבית
רך
להרשותלעצמה לסבסד קבוצת רופאים עם נטיות
אומרלו ר״ר תמיר.צה״ל נתןלהאנא אישור כניסה פילנתרופיות.
שמאפשר להלהישאר אך ורק בתחום בית
לישראל
ולא רק בצרהישראלי ישמחלוקות על הע־
$TS1$העמותה$TS1$.
וולפסון .״אבל הבית כל כךקרוב״ ,מפציר
החולים
$DN2$העמותה $DN2$.הרופאיםהישראלים
מותה.
בוולפסון חוזרים על
״הפוליטיקה מחוץ
המנטרה שלפיה
המלווה ,היא לא תצא מהבית ,רק תישאר שם בחיק
לתמונה״ ,אבל
ב-
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בסך הכל

הרופאים

הפלסטינים לא שלמים עם קבלת
מתברר שגם
$TS1$העזרה$TS1$
הע־

$DN2$הישראלית ועם שיתוף
זרה
הפעולה
העמותה מצילה אלפיילדיםפלסטינים
פלסטינים .אבל הרופאים
בהשקעה עצומה ,רופאים
עצמם מלאי הערכה ככל שיהיו מנועים על ידי
גדולים מהם מלדבר טובות על״הצללבו של
כוחות
ילד" .צו השתיקה שהם מצייתים לו מזכיר שבתוך
בוולפ־
$TS1$בוולפסרן$TS1$,
המיקרוקוסמוס הקטן של מהלקותהילדים
 $DN2$רופאיםישראלים מתבדחים בערבית עם אמהות
סרן,
החולים ,יש אנשים
פלסטיניות ,אבל מחוץ לבית
שההתבדחות הזאת לא כל כך מצחיקה.
שחושבים
״אני מאודפופולריבעזה״ ,אומר ד״ר תמיר
לשנייה.
בחיוך ,כשאנחנו משוחחים בין בדיקה אחת
הקרדיולוג הראשי של ״הצל לבו
ר״ר תמיר הוא
של
ילד״ ,וכמו שהוא מנסח את זה ,״הרבה פעמים
לעזה,יקבלו אותי בכבודמל־
$TS1$מלכים$TS1$.
אומריםלי שאם אבוא
$DN2$.׳אני הרופאשלהם׳,׳אניאלוהים
כים.
שלהם׳ ,הרבה
סופרלטיבים נשפכים פה״ .זה נשמע גאוותני ,אבל
המתחייב ממנה.
ומכשירה,

ד״ר תמיר מוסר את הדברים כעובדה יבשה .ככה זה

מבצעים ניתוחי לבמצילי חיים

רופאיםישראלים
פלסטינים.
בילדים
״יוםשלישי״ ,הוא אומר ,בהתייחסוליום הזה
כשם קודלקליניקה של העמותה לילדים פל־
$TS1$פלסטינים$TS1$,

סטינים,
נים$DN2$,

״בעצם

יש בו

הרבהבעייתיות .הבעיה

מנתחים

את רים

כאלב.

״יחם

שלכולם

יוצא מן

הכלל

גם

לילדים ישראלים״

הראשונה היתה כשירו רקטות לתוךישראל:
אנחנו ממשיכים לקבל ילדים מעזה? וההחלטה
לצפות ממנו גםלהיות בייביסיטר .תמיר מתרכז
האינתיפאדה השנייה ,היתה כן,
שלנו ,בתחילת
שוב ,וממשיך,״אני מאוד גאה בכך שכל הצוות הר־
$TS1$הרפואי$TS1$
להמשיך לקבלילדים מעזה גםכשטיליםעפים״.
בוולפסון ,לא משנהלאיזה צד של
$DN2$הרפואי $DN2$שלנו פה
פואי
אבל לפני שהוא ייהשר בשמאלנות מפלי־
$TS1$מפליגה$TS1$,
המפה הוא משתייר ,מטפלבילדים במסירות וב־
$TS1$ובנאמנות$TS1$,
חלילה ,הוא מסייג .״לא בליהתלבטות .אנחנו
גה,
$DN2$מפליגה$DN2$,
$DN2$ובנאמנות $DN2$,גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית.
נאמנות,
ישראלים ,ציונים ,מאור אוהבים את הארץ
כולנו
שלנו ואת העםשלנו ,אבל מה שאנחנו עושים זה
זאת אומרת ,נותנים להם גם את הדברים שמעבר,
את היחס האישי ,את ההתייחסותלמצוקה של האמא
דבר הומניטרי ,אנחנו מנסים כמה שאפשר לנתק
ושל הסבתא .לפי דעתי זה נעשה בצורה מאוד יפה
את זה מהסכסוך .אם מישהו פוגעבילדיםשלי ,זה
ומאור טובה ואני גאה בזה שאנשים יודעים לשים
בילדיםשלו? אני לא בטוח.
אומר שאני צריךלפגוע
ולהתייחס בצורה
הפוליטיותשלהם,
אני חושב שאני רופא ,שבועת הרופא וגם המצפון
בצר את הדעות
למטופלים״.
האישי שלי מחייבים אותי לטפלבילדיםבלי קשר
אנושית ומקצועית
במשרד מצלצל ללא הרף ומוציא את
הטלפון
לשום דבר ,כי אני צריך לטפל בהם כמו רופא וכמו
משלוותו .יש משהו מעט משעשע בלראות
תמיר
בן אדם.׳כל הערביםרעים׳ זה משפט שמי שאומר
אדם
אותו ,יש לו בעיה בחשיבה ,וגם ברגש .כי בני אדם
שבמסגרת העבודה שלו מפגין שליטה עצ־
$TS1$עצמית$TS1$
$DN2$עצמית $DN2$וקור רוח יוצאי דופן גם במצבילחץ ,מאבד את
מית
הם בני אדם ויש כאלה שיש להם אג׳נדה ויש כאלה
זהכשהטלפון לא מפסיקלצלצל .בסוף הוא מנתק
לגמרי .אנחנומטפלים
שהאג׳נדה שלהם היא שונה
את המכשיר מהחשמל וממשיך בשיחה .אני שואלת
בהם כרופאים וכצוותרפואי״.
המשפחות
המשרד נפתחת ונסגרת ,והמזכירה מחפ־
$TS1$מחפשת$TS1$
דלת
אותו מה הוא רואה כשהוא מסתכל על
$DN2$מחפשת $DN2$מסמכים ומנסה לשלוח פקס .ד״ר תמיר מהסה הפלסטיניות המגיעותלכאן.
שת
שהמשפחות יודעות מראש למה הן
״אני חושב
אותה בחוסרסבלנות ניכר .״תשלחי את זה אחר
באות .כי אני לא רואה פה חשש או חרדה ,או הס־
$TS1$הסתייגות$TS1$.
כך״ ,הוא אומרלה ,ומגרש אותה מהמשרד .לא נראה
שאתה רואה מישהו שפוחד.
$DN2$הסתייגות $DN2$.נדיר מאוד
תייגות.
נעלבת .כמולקרוב המשפחה של רים ,נראה
שהיא
האם

סביב ד״ר תמיר ברור שהוא ממוקד אך ורק

בביצוע העבודה שלו על

הצד הטוב ביותר .אי

אפשר

הרבה פעמים הם באים בזוג ,כי הם יודעים

שהם

צריכיםלהישאר ,והאמא פוחדת להישארלבד.
כן קורה .אבללרוב הם באים דירגועים,בלי פחד.
אני לא חושב שהייתייכול ללכת ככהלעזה או
לחברון או לשכם ,כל כך בלי פחדולהסתובב שם
זה

אבל

תמיר צריךלהודות שלא כולם מתפ־
$TS1$מתפעלים$TS1$

$DN2$מפעילות
עלים

העמותה

ליד

באותה מידה.
״לפעמים,

מחוץ לבית
החולים ,מדי פעם

מישהו זורק איזו

מיטות ריקות .רק

כשאנחנו

להבחין בכך שעל כל
וסובל ,שצינורותפלסטיק
ד״רחורי,יליד תוניסיה,מחליף

מתקרבים

מיטה יש יצור קטנטן
דקים

עם

בחופשיותכזאת״.
גם

לנו.

האמהות,

אפשר
חבוש

מנקבים את גופו.

פעם גם

ברגותי ,או
כמה

היהאצלנו

משהו כזה,

איזה נכד ,או אחיין

של

שהוא גם כן איש יקר בעיני

אנשים ופחות יקר בעיני אחרים .זה

פשוט

לא

קשור״.

כמהמילים בערבית

שמביטות בו בדאגה.

כמה ימים אחר

כך ,כשנראה אותןבמחלקה ,בשלב
הן יחייכו
אליו ,וחורי יגיד ,״אני לא חושב שיש עור
פלסטיניות
גברישראלי שזוכה שכל כך הרבה נשים
יחייכואליו כלבוקר״.
ההתאוששות,

הערה טיפשית ,עניי עירך קודמים ,דבריםכאלה.
למה אני אומר הערה טיפשית? כי גםאצלנו עניי
שפעילות העמותה מבזב־
$TS1$מבזבזת$TS1$
לי למה אי אפשר
לטעון
עירך קודמים .בעצם כלילדישראלי שההורים שלו
ישראלים.
להגיעלילדים
שיכולים היו
$DN2$מבזבזת $DN2$משאבים
זת
מביעים רצוןלעבוראצלנו תיקון ,מקבל עדיפות.
נולדים עם מומילב,
״פחות מ-׳ל מהילדיםבעולם
בעוונותי ,אני מקדם
אני נותן להם קדימות בתור,
ובישראלאפילו עור פחות .כי זה משהו שרואים
אותם .הם לא מחכים את כל התור .הםמקבלים את
בסקירות,ואצלנו אם הילד נראה פחות מאלברט
הניתוח או הצנתור מהר יותר .מצד שני ,אנחנו לא
איינשטיין כשהוא ברחם ,זהעלוללהיגמר בהפ־
$TS1$בהפלה״$TS1$.
החולים האחרים .אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
מתחרים בעמיתיםשלנו בבתי
$DN2$המסדרון $DN2$חבורת בחורות צעירות .במרכזן בחורה כהת
$DN2$בהפלה״ $DN2$.זה לא תמיד היה כך ,מסביר חורי .״ב84 -
ילד״ ,לה״.
סדרון
 $DN2$ממוקדים בעיקר בפרויקט ״הצללבו של
חנו
שהשאר מברכות אותה ומנשקות
שיערוחייכנית,
כשהתחלתי את ההתמחותשלי ,עוד ראיתיילדים
ואנחנו לא מחפשיםלהביא לפה אתהילדים היש־
$TS1$הישראלים$TS1$.
אותה .כשאנישואלת ,מתברר לי שהבחורה ,שנ־
$TS1$שנראית$TS1$
ישראלים מתים ממומילב ,אבל היום זה כבר לא
מעוניין ,אנחנו בשמחהמקבלים
 $DN2$.אם מישהו
ראלים.
עלי ,אמא
$DN2$שנראית$DN2$ילדה בעצמה ,היא סאפיןמוטאליב
ראית
קורה .היום על כל ילדישראלי שצריך ניתוחלב,
אותו,ובהחלט נותנים עדיפות ויחס יוצא מןהכלל.
שבתה הפעוטה ,האני ראנג׳דאר ,נותחה
ישלפחות שני רופאים ,שרבים מי ינתח אותו .אני
מעיראק,
בירושלים ,יש
אפשרלבדוק גםבקהילה החרדית
קצת מגזים ,אבלבגדול פתרנו את הבעיה מהבחינה
עלינו והם
אלינו .הם שמעו
כמהילדים שהגיעו
הזאת .אבלבעולם זהעדיין קיים .ההערכה היום
באו במיוחדלפה ,אני חושב שהם יצאו מאוד מאוד
מיליון בני ארם
היא שיש ברחביהעולם כחמישה
מרוצים״.
מטפל
״רופא
ד״ר חורי:
לניתוחילב״.
שמחכים
אז האם בהתחשב במצבה הרעוע של מערכת הב־
$TS1$הבריאות$TS1$
האם הוא מצפה שהציבור יהיה אמפתי לכך
היחידי
הצבע
בכל ילד.
וולפסון אמורלהמ־
$TS1$להמשיך$TS1$
הישראלית ,ביתהחולים
ריאות
אות$DN2$
שרופאים בכירים
בוולפסון משקיעים אנרגיה רבה
ך $DN2$לסבסד את
שיך
פעילות העמותה כפי שהוא עושה?
אוהבים זה ילד
שאנחנו לא
שנתפסת
הפלסטינית,
באוכלוסייה
בטיפול דווקא
תגובתו הראשונה של תמיר היא:״אני לאיודע כמה
שהוא לא
סימן
כחול ,זה
לחורי אין ספקות :״בהיותך רופא
כמאיימתועוינת?
המדינה מסבסדת ,אני לא בדקתי את המספרים.
ילד ,זה לא משנה אם הואילד ירוק
אתה מטפל בכל
חמצן .היו לנו ילדים
מקבל
אני לא מתעסק בכסף״ .אבל אחר כך הוא מתלהט
או לא יודע מה .הצבע היחידי שאנחנו לא אוהבים
ומאיר את הרווח של מדינתישראל מהפרויקט.״אני
אפריקאים,
רוסים,
סינים,
זהילדכחול ,כי אםהילדכחול ,זה סימן שהוא לא
חושב שמדינת ישראל רק מרוויחה מהפרויקט הזה
חמאם,
תומכי
פלסטינים
הולך .היולנו כאן
מקבל מספיק חמצן .כל צבע אחר
הרבה כבוד ,הרבה שערים נפתחים בזכות הפרויקט
ד״ר ששון .םםם,
זרעים של שלום
אחד,
אף
תומכי
פלסטינים
מולדובנים ,רוסים ,אפרי־
$TS1$אפריקאים$TS1$,
ילדים סינים ,קוריאנים,
שלנו״ ,הוא אומר .״אני בסך הכל רופא פשוט שמ־
$TS1$שמטפל$TS1$
$DN2$אפריקאים$DN2$,פלסטינים תומכי חמאס,פלסטינים תומכי
קאים,
רים באופן מיידי ,ומה עומד להתרחש בניתוח .הע־
$TS1$הענייניות$TS1$
ילדים .אבל התקבלתי אצל
 $DN2$בבעיות לב של
טפל
יהודים
נוצרים,
פלסטינים
$DN2$הענייניות $DN2$שלו לא גורעת מהכריזמטיותשלו .״מדובר
נייניות
אף אחד,פלסטינים נוצרים ,יהודים מכל הסוגים,
במולרובה ,בזנזיבר ,בא־
$TS1$באתיופיה$TS1$,
ממשלות
של
שרי בריאות
יש
מבוגרים
הסוגים.
מכל
בילדה בת שנתיים ושמונה חודשים״ ,הוא פותח.
דתיים ,לא דתיים ,זה לא משנהבכלל .לכן אני
פיה $DN2$,ופתאום הפנים היפות של ישראל יוצאות.
תיופיה,
יותר
אוהב
שאני
כאלה
בעולם המערבי ,רוב המומים מתוקנים בש־
$TS1$בשלבים$TS1$
״היום,
רופאילדים כי אני חושבשהיכולת הזאת להתמ־
$TS1$להתמסר$TS1$
אני חושב שההשקעה הזאת ביחסי ציבור היאאולי
$DN2$בשלבים $DN2$הראשונים של החיים,אפילו בשנה הראשונה.
לבים
מתאפשרת
$DN2$להתמסר$DN2$לחולה שלך בצורה כל כך מוחלטת
סר
ופחות .אבל ילדים,
אתה
אחת הטובות ביותר שמדינתישראליכולה
לעשות,
אם אנחנו רואים את המום ,וזה מום שאפשר לטפל
ילד,ואיןליבעיה .מבוגרים ,יש
כיהחולה שלי הוא
מתוגמ־
$TS1$מתוגמלים$TS1$
לא
אם יש פה בכלל השקעה .אנחנו כמובן
אותו
יכול לאהוב את כולם
בוולתקן אותו ,אז צריךלעשות את זהולאלדחות.
כאלה שאני אוהב יותר ,כאלה שאני אוהב פחות.
 $DN2על הדבר הזה ,חוץמהתגמול הרגשי .זה נותן
לים
דבר ,זה
בסדר״
הפלסטינית,
דבר שני ,במסגרת העבודה עם הרשות
אבלילדים זה יותר פשוט ,אתהיכוללאהוב את
לנו הרבה מאוד סיפוק ,אבל אנחנו שגרירים בחינם
בחולים שמצאנו להם מום,
כולם אותו דבר ,זה בסדר״.
נתקלנו לא מעט פעמים
של מדינתישראל .המחיר שמדינת ישראל שילמה
הפולי־
$TS1$הפוליטיות$TS1$
החוליםהלכו הביתהוחזרו אחרי כמה חודשים או
ואז
בין השורות אני מרגישהשאולי עמדותיו
לארח אותנו בחוץ מסתכם בארוחות ערבספורות״.
ולפעמים כבר
התקדמה
שנים ,אחרי שהמחלה כבר
$DN2$הפוליטיות $DN2$של ד״ר חורי שונותמאלו של ד״ר תמיר ,אבל
טיות
הוא לא מוכןלנדב אינפורמציה .״את העמדות הפו־
$TS1$הפוליטיות$TS1$
מוקדם יותר באותו בוקר
היה מאוחר מדי .אנחנו מזמינים אותם ,אבללפעמים
אחרי שהן הוטסו מעי־
$TS1$מעיראק$TS1$
אפשר
ולפעמים הם לא מגיעים ,אי
$DN2$הפוליטיות $DN2$שלי נשאיר בצד .אני לא קיצוני בשום דבר,
ליטיות
$DN2$מעיראק$DN2$לירדן ומשםלישראל .הניתוח שלילדתה הצ־
$TS1$הצליח$TS1$
ראק
הם מגיעים,
לדעת .אז אם היא כבר פה ,כדאי לנתח אותה״.
נתחיל בזה ,וישלנו בפרויקט אנשים מכל קצות
$DN2$הצליח $DN2$והפעוטה כבר מתאוששת.
ליח
"בחדרהניתוח״ ,מסביר ד״ר ששון ,״נשכיב אותה
הפוליטית .הם בחרולעבוד במקצוע הזה,
הקשת
הבחורות סביבה הן מתנדבות מ״שבת אחים״,
השולחן ,נכסה אותה ,נרחץ את האזור ,נפתח את
ל״הצל
נוצרי־אמריקאי
ארגון
אני
אחד.
בכל
לטפל
זה
הזה,
וחלק
על
שמסייע בעקביות
מלעבוד במקצוע
בית החזה ,ואז נגיעללב .נחבר את הלבלמכונת
ילדים
בהבאת
ילד״
של
לבו
בדיוק
לכאן
מרמאללה
ילד
זוכר
מעיראקומעזה .דמעות
שבועיים
שהגיע
ד״ר ציון חורי ,מנהל מחלקתטיפול נמרץיל־
$TS1$ילדים$TS1$
לב־ריאה .בזמן שאנחנו עובדים על הלב ומפסיקים
השמחה של״אחרי״ ,מהוות ניגוד חריףלפניה המ־
$TS1$המתוחות$TS1$
המילואימניקיםברמאללה.
הלינץ׳ של שני
אחרי
בוולפסון ,הוא מהאבות המייסדים של הפרויקט.
דים
$DN2$
מבוהלת .מצד
אמא שלו ישבה שם בחוץ ,היא היתה
אתהפעולהשלו ,המכונה לוקחת את התפקיד של
$DN2$המתוחות $DN2$של האנא ,שיושבת עלהספסל,
תוחות
מודעת־לא
נדמה שהואיודע לספר על״הצללבו שלילד״ בכל
אחד לא היתה לה ברירה אלאלבוא ,כיהילד שלה
הלב ושל הריאות ושומרת על החיים .ברגע שנחבר
מתרחקת מהמסדרון,
מודעת למתרחש סביבה .אני
שפה שבה עשוי לדבר תורם
פוטנציאלי .והוא עושה
לב־ריאה ,נעצור אתהלב .ניתן תמי־
$TS1$תמיסה$TS1$
אותהלמכונת
עמדלמות .מצד שני ,רק שבועייםלפני כן הרגו
נכנסת לשיחה עם ד״רליאור ששון ,מי שעומד
זאת בהרבהדון .המראות הלא פשוטים שהוא פוגש
$DN2$תמיסה $DN2$שמכילהאשלגן ,ואת תראישהפולסים באק״ג
סה
חייליםישראלים ברמאללה בצורה קצת תת־
$TS1$תתאנושית$TS1$,
שני
לנתח את רים.
בעבודתו גרמו לו לפתח חוש הומור מעט שחור,
ונעלמים .גם כשתםתכלי על הלב ,את
הולכים
$DN2$תתאנושית $DN2$,נקראלזה בשפהעדינה .היא פחדה ,ואנחנו
אנושית,
ד׳׳ר ששון הוא מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה
ולפעמים הוא מניחעליך את מבטו תוך כדי דיבור,
לגמרי.
לבדוק אםהצליחלהבהיל אותךלפחות קצת .אנחנו טיפלנו בה כמו בכל אחר אחר .היואצלנו גםילדים
תראישלאט־לאט ,הוא מאט עד שהוא עוצר
ויחידת ניתוחי לבילדים והמנתה הראשי של הע־
$TS1$העמותה$TS1$.
לגמרי ,אני פותח אותו ,סוגר את
שידענו שהם קשוריםלחמאס ,כי היוהדלפות מא־
$TS1$מאנשים$TS1$
$DN2$העמותה $DN2$.עמיתיו של ששון לא מפסיקים לחלוק לו
מותה.
אחרי שהוא עוצר
עורכים סיור במחלקתטיפול נמרץ .מדובר בחדר
החור שיש לה שם ,מבטל את החסימה ,ומחזיר את
$DN2$מאנשים $DN2$שנותנים את האישורים ,וזה לאמעניין אותנו.
נשים
שבחים(״הואיכוללתפור כנפיים של פרפר״ ,אומר
קטנטן ודחוס .מרחוק זה נראהכאילו עומדות אמהות
חורי) .ששון מסביר לי על ההחלטה לנתח את
התהליך אחורנית .אנחנו נסגור אתהלב,נפעיל
טיפלנו באנשים בזמן האינתיפאדה ,וזה לא הפריע עליו
מאוחר יותר,

במשרד הצנוע ,ד״ר חורי

מסביר

',

יום חמישי הגיע ,ואחיותטיפול
לניתוח .האנא ,אמה של רים ,יושבת לבדה
את רים
על הספסל במסדרון ומחכה .היא מכונסת בתוך
עצמה .אני מביטה בה .הייתי רוצהלומר לה משהו,
אבל ההמתנה המתוחה הזאת ,כמו שמה אותה מחוץ
לזמן והמקום
הרגילים ,ואני לא יודעת איך מגיעים
למקום שבו היא נמצאת .פתאום ממלאת את המ־
$TS1$המסדרון$TS1$
נמרץ מכינות

טוב...״
להגיבלזה לא

מזכירהלעצמי

אני

אלה לא החיים שלי
$DN2$הניתוחים $DN2$.ואני
תוחים.

ניתוח לב
בת
$DN2$שוכבת $DN2$על
על

שאני

שמונחים שם על מיטת הני־
$TS1$הניתוחים$TS1$.

מבטיחה לנסותלהיות

פתוח זה דבר

גיבורה.

אבל

מפחיד ומדהים .רים שוכ־
$TS1$שוכבת$TS1$

קטנהאפילו

המיטה ,יותר

החזה

בסך הכל

צופה מהצד.

שלה מרוח יוד,
ומעליו

ניילון.
יחד עם הרופאיםוכל
גלוי ופועםלנגד
עינינו .עושה

משנראתה קודם.

מתוחה מין יריעת

באמצע החזה ניסרו פתח ,ועכשיו אני רואה,
הצוות,

מורה
$DN2$שאמורה$DN2$
להיעשות

את הלב הקטן שלה,
פעולה שא־
$TS1$שאמורה$TS1$
בפומבי

תחת המעטה המגונן

הרופאיםמתלוצצים
הטלוויזיה.
האווירה טובה .לבה של

זה עם זה,

שהוא

ייראה על

מתקדם.

חולה
מצוין .אבל
מתמדת מכל

ממש כמו

בסדרות

רים נראה כמו

שחשבו

סמך הבדיקות המתאימות ,והניתוח

מהרבה בחינות,

שוכב

של

בית החזה.

סוף־סוף על
במציאות

ברורלי ,הרגע שבו ילד
מיטת הניתוחים הוא רגע

שבה אנחנו

נמצאים במנוסה

תזכורת
להיותנו
בחזה הפעור של רים,ובלב שלה,
לאט ,מגיב לתמיסתהאשלגן ,הוא כמו מבטמלוע
הר געש אל לב האדמה .חלל בית החזה שלה נראה
ואוניברסלי,כאילו דרכו אפשרלראות את
לי עמוק
כולנו.
הסוף של
כמה שעות אחרי הניתוחקיבלתי הודעת טקסט
שבה הודיעו לי שהכל עבר בהצלחה ושהילדה
מתאוששתבטיפול נמרץ .אני מעדיפה לחכות
ולשוחח עם אמה רק אחרי שיעברו להתאוששות
במחלקה,ומנצלת את הימים הנותרים כדילהכיר
טוב יותר את החצי השני של
פעילותה של"הצל
ילד״ .מחציתמהילדים אמנם מגיעים מה־
$TS1$מהרשות$TS1$
לבו של
הפלסטינית ,אבל יש עוד הרבה מאודילדים
רשות
$DN2$מהרשות$DN2$
השלישי,ובעיקר ,בתקו־
$TS1$בתקופה$TS1$
שמגיעים ממדינותהעולם
$DN2$בתקופה $DN2$הנוכחית ,ממדינות אפריקה .המומים שמתגלים
פה
בטנזניה
ארוכה
המתנה
$DN2$יודד״ר $DN2$גודפרי.
ד״ר
ד״ר תמיר .פופולרי בעזה
בילדים האפריקאים ,כך מסביר לי חורי ,אינם רק
מולדים ,אלא גם נרכשים ,מסוג שכבר לא
מומים
עים את זה וגםהבעל שלה יודע את זה וגם השכן
לב־ריאה .ד״ר תמיר יבוא
אותו מחדש ,ונרד ממכונת
000,2
יודע וגם כל הרחוביודע .וכבר ישלמעלה מ-
לעשות אקו,לראות שהכל בסדר בסוף הניתוח ,זה,
רואים במערב.
ילדיםכאלה .אז אני נוטה יותרלחשוב שזה ייצא
להיות ,אני מקווה שהכל
פחות או יותר ,מה שצריך
מהאנשיםהאלה ,הם אנשים שיקדמו אתהשלוםולא
ילךחלק .אני מעריך שזה שלוש שעות ,משהו כזה.
לכיוון שלמלחמה״.
אנשיםשילכו
עתיים־שלוש״.
לפנישהתחלנו בשיחה ראיתי את ד״ר ששון מח־
$TS1$מחליף$TS1$
ומאיפה הוא יודע ערבית? ״ההורים שלי מעי־
$TS1$מעיראק$TS1$,
$DN2$מעיראק $DN2$,אז זה משהו ששמעתי כשהייתיילד .יש לי
ראק,
 $DN2$כמהמילים עם האנא ,שישבה חיוורת ומתוחה
ליף
מחוץלטיפול נמרץ .אני שואלת אותו מה הוא רואה
ערבית כזאת שאנייכול לפטפט איתם קצת״ .כמה
מתאוששת ,האנא תגיר
ימים אחר כך ,בעוד בתה
כשהוא רואה את האמהותהאלה .״אני נוטהלהאמין
״היתה לך דלקת גרוןכילדה ,נכון?והלכתלרו־
$TS1$לרופא$TS1$
פא
שהרופאים חושבים
שכלילד כזה שאנחנו מנתחים הוא זרע שלשלום,
$DN2$לרופא $DN2$והוא אמר לך לקחת אנטיביוטיקהלעשרה ימים.
לי בחיוך ,שעם הקצת ערבית
שהם מדברים ועם הקצת עברית שהיא חושבת שהיא
זוכרת את העשרה ימים?״ שואל ד״ר חורי בשיטתו
או שגריר שלשלום .האמהות מגיעות לכאן עם
יודעת ,הם איכשהומצליחיםלתקשר.
פנים מאודלחוצות ומאור חרדות .הן הרבה פעמים
הסוקרטית ,ואני מאשרת .הוא ממשיך .״למה עשרה
ימים? מאיפה באו העשרה ימיםהאלה?״
בשטחים שיש־
$TS1$שישראלים$TS1$
ולימדו אותן שם
91-02
צעירות,
אני עונה שתמיד אמרולנו שזה כדילהרוג טוב
ים $DN2$הםמפלצות .היו גם סיפורים שהם הפיצו
ראלים
את החיידק .חורי מנענע את ראשולשלילה,״לא,
הילדים ,כל מיני
שאנחנולוקחים איברים מהגוף של
לא.תסלחי לי שאני אומר לך את האמת .אנייודע
דבריםכאלה .היא נמצאת במצב שיש להילד עם
מחלתלב ,שאין מענה שם ,המקום היחידי זה ב׳ארץ
לו ,בדרך
שזה הסיפור ,כי הרופא ,בארבע דקות שיש
להסביר .אזלמעשה ,הזיהום נגרם
כלל אין לו זמן
האויב׳ ,והיא חייבת לבואלפה .אבל במשך הזמן,
על ידי חיידק שנקרא סטרפטוקוקוס .אם אתה חוטף
כשהיא רואה שמטפלים ,שהיאיכולה להסתובב
קר בתוך חדר הניתוח .האחותהלבבית נתנה לי
אז
סטרפטוקוקוס בגרון ואתה לא מטפל במחלה
וסטריליים ללבוש במקום
וחולצה ירוקים
מכנסיים
פה חופשייה ,אף אחר לא אומר לה שום דבר ,היא
כמו שאומרים ,׳זה עובר בשבוע עם אנטיביוטיקה
בגדיהיום־יוםשלי .על הראש אני חובשת כובעלבן
ישראלים .היא
רואה שהילד שלה שוכבלידילדים
ובשבעה ימים בליאנטיביוטיקה׳.כלומר ,לדלקת
הנעליים מכוסות אף
שאפשר ,ומתייחסים
רואה שמטפלים בו הכי טוב
סטרילי שאוסף את השערות.
עוזרים .אבל הבעיה היא
גרון זה ברור שאנחנו לא
הן .מסכה מכסה את אפי ואת פי .״אם תרגישי שאת
ולילד ,אז לאט־לאט המחסומים והקרה
טוב אליה
הדלקת־גרון ,אתה פתאום מתחיל
שחודש אחרי
אפילו,
נשברים .בסוף,לפני שהןעוזבות ,הן ממש,
לא עומדת בזה ,תגידי ונוציא אותךמיד״ ,מרגיעים
לסבול מכאבים בפרקים שנודרים ממקוםלמקום.
אותי .״אבל האמת שהחלק הכי קשה זה הרעש של
לפעמים ,חברות של הצוות .אז אמא כזאת יודעת
פוליארטריטיס .היה לי את זה
זה נקרא מיגרטורי
המסור רגעלפני שפותחים את בית החזה ,ואזיכול
בדיוק מה עשינובשבילהילדשלה ,ואם היא יודעת
מה עשינו בשבילהילד שלה ,גם הבנים שלה יוד־
$TS1$יודד״ר$TS1$
להיות גם קצת ריח כזה ,שמי שלארגילאליויכול

בני תמותה,

המשתתק

המבט

לאט

$TS1$שיכול$TS1$
שי־
בתוניסיה תה לא נעים .הסיבוך הנוסף

כילד
כול
$DN2$שיכול$DN2$להיות הוא שהתהליךהדלקתי
יחליטו ויבריאו מזה
יכוללקרות גםבלב .הפרקים
זה פשוט יאכל לך את המסתמים.
לגמרי,ובלב
יכוללאכול לך את המסתמים
התהליךהדלקתי הזה
אולעבות אותם ,ואז ישדליפה של דם בתוךהלב,
או שהדם במקום להמשיך קדימה ,זורם אחורה .ואת
כל המקרים האלה של מומים שנגרמים מראומטיק
למנוע .אבל באפריקה אנחנועדיין רואים
פיבר ניתן
שקורה בפרקים,

את זההרבה״.
האפריקאים מגיעים בקבוצות.ילדים עד

הילדים
ילדים
שלהם.
האמהות
מעל
גיל חמש מגיעים עם
למבוגרים מספיק
גיל חמש נחשבים מכורח תקציבי
לנסועלבדם ,והם מגיעים עםילדים נוספים
כדי
בליווי אחות .בזמן שהם מחכיםלניתוח ובתקופת
ההתאוששות הם גרים בבית
הילדים ,מבנה חדש
ומשובב

שנבנה

מכספי

תרומות ובנייתו

הסתיימה

לפני כמה חודשים .ביתהילדים
החולים ,וצוות המתנדבים של הבית
$DN2$נסיעה $DN2$קצרה מבית
עה
לטיפולים ,משחק איתם בימים
מסיע אתהילדים
הארוכים של ההמתנה,ועוזרלתחזוק השוטף.
הטיפולבילדיםמהעולם השלישי אינומוגבל
בוולפסון ,אלא הוא חלק ממערךכולל
לניתוחים
רק
הלב־ילדים באותן מדינות.
שמטרתו שיפור רפואת
כחלק מהמאמץ הזה ,פעם בשנה יוצאת משלחת של
רופאי העמותה לכל אחת מהמדינות בהןפועלת
העמותה .הרופאים בודקיםילדים מקומייםומהלי־
$TS1$ומהליטים$TS1$
השתקמותם
$DN2$ומהליטים $DN2$אם ניתן לנתח אותם,ועוקבים אחר
טים
ידם
ילדים
של
שנותחו
על
בעבר.
קרדיולוגיתילדים בכירה,
ד״ראלונה ראוכר,
לאנגולה,ובחלק
נוסעת כבר שנים רבות פעם בשנה
מהפעמים היא מגלמת בגופה כמעט חצי מהמשל־
$TS1$מהמשלחת$TS1$.
$DN2$מהמשלחת$DN2$.ד׳׳ר ראוכר היא יפהפייה ומלאת חיים ,ומפ־
$TS1$ומפעם$TS1$
חת.
$DN2$ומפעם$DN2$לפעם צחוקההמתגלגל קוטע את שטף הדיבור
עם
לדמייןלעצמי איזו הקלה יש
שלה .אני רקיכולה
להורים מודאגים כשם מבינים שזו הרופאה שעומדת
לטפלבילדיםשלהם.
אנגולה ,היא אחד המ־
$TS1$המקומות$TS1$
״לואנדה ,עיר הבירה של
$DN2$המקומות $DN2$שאנחנו נוסעים אליהם באופן קבוע בחמש
קומות
קולוניה פור־
$TS1$פורטוגלית$TS1$
שהיתה
באנגולה,
שנים האחרונות.
שנמשכה
היתה מלחמת אזרחים
$DN2$פורטוגלית $DN2$עד 75
טוגלית
ממוקם במרחק נסי־
$TS1$נסיעה$TS1$

יותר
הקשה

משניעשורים״,

סוקרת ד״ר ראוכר

את הנוף

ש״הצל לבו של ילד״פועלת בו.״בגלל

המלחמה ,כל הכפריים נדדו לתוך
לואנדה נראית כמו מחנהפליטים אחדגדול

עיר הבירה .אז

אחד ,ומצד שני ,יש גם את הבניינים רבי

היהלומנים.
של הבנקים ושל
בולט ביןהעניים ,שהם הרוב,למרכז

מצד

הקומות

אז יש דיסוננס מאוד
המסחרי

של

ניו־יורקי״.
העיר ,שהוא כמעט
ראוכר

מתארת את הנסיעותלאנגולה כמבצע

מורכב:״בניגודלמקומות
$DN2$שנחשבים$DN2$לבטוחים יחסית,אנגולה אינה רומנטית ,תמי־
$TS1$תמימה$TS1$
בים
נתרמות
לאנגולה
שלנו
בטוחה.
או
מה
$DN2$תמימה$DN2$
על
הנסיעות
אנגולה,ובגלל שזה מקום מסוכן
ידי חברתמיטרלי
בווילות המאובטחות שבהן גרים
הםמלינים אותנו
העובריםהישראלים שלהם .אחר כך לוקח אותנו
אחרים באפריקה ,שנחש־
$TS1$שנחשבים$TS1$

נהג מקומי ,כי זו הדרך הכי

בטוחהלנסוע

במדינה

אלים״.
בשל החשש משוד
חברי המשלחת מגיעים בדרך כלללחמישה
דחוסים .ד״ר ראוכר ,שמגיעה עם מכשיראקו־לב
נייד ,מספרת עלהניסיוןלבדוק כמה שיותרילדים
ימים

םלםטינו

בפטיםטו

אדריאנו

מאנגולה,

עם

אמו

בבית

הילדים של

העמותה ליד

בית

החולים

בסוף השהות של המשלחת,מחליטים
באיזהילדים ניתןלטפל ,ומהי מידת הדחיפות של
הניתוח .משלב זה,יתחילולהגיעהילדים לישראל
באותן משלחות קטנותונוגעותללב.
בזנזיבר״ ,מסבירה
זהומסלול ארוך .״אםילד גר
ראוכר ,״הוא צריךלהגיעליבשת ,לדאר א־סלאם
ומקילימנג׳רו לאדיס
לקילימנג׳רו
בטנזניה ,ומשם
אבבה באתיופיה ,ולאחר המתנה לטוס לישראל

בפרק הזמן הנתון .״מבחינתי ,הייתי שמחהלבדוק
משמונה בבוקר עד עשרבלי־
$TS1$בלילה$TS1$,
כמה שיותרילדים
 $DN2מה שמגביל אותנו זה הצוות המקומי ,כי יש
לה,
גבול לכמה שאנייכולה לדרוש מהם להפוך את
עולמם .אבל כשאתה מגיע למקום שהוא לא שלך,
לקבוע איזשהם
אתה צריך מאודלהקפיד לתת להם
כללי יסוד .חשוב לכבד אתהנהלים של המקום.
להיזהר לא להתנשא מעל הרפואה המקומית.
צריך
לפעמים כבר
בטיסת אייר־אתיופיה .באריס אבבה
הרי ברור שאני יודעת יותר ,ברורשהיכולות שלי
קונים להם כפכפים ,כרי שלאיגיעו יחפיםליש־
$TS1$לישלפי$TS1$
הן אחרות .כברלפני שאנחנו מגיעים מודיעים בר־
$TS1$ברדיו$TS1$
ראל״.
 $DN2$המקומי על הימים שבהם נקבלילדיםלבדי־
$TS1$לבדיקה$TS1$.
דיו
 $DN2$ואז סוגריםבשבילנו את כל מרפאות החוץ של
קה.
$DN2$לישלפי $DN2$ראוכר ,״זה הרבה שעות לילדחולה ובאי־
$TS1$ובאיספיקה$TS1$,
לפי
החולים ,וברגע שאנחנו פותחים אתהדלתות,
בית
כחול .לא סתם כשהם
$DN2$ובאיספיקה $DN2$,אולילד שהוא מאור
ספיקה,
כולםמגיעים.בלגן וצרחות ,וחיבוקים ונשיקות ,כי
מגיעיםלארץ ,אלה שהם לא מאוזנים ,מתפרקים
מתוךהילדים האלה יש גםילדים שניתחנו אותם.
מבחינת אי־ספיקת הלב שלהם .אחרי טיסה כזאת
הם בעצם מגיעיםאלינו במצב של התלקחות של
ואם חלק מהםהגיעולישראל לבדבלי ההורים ,אז
המחלה הבסיסית .זה חלקמהלחץ .זה גם מפחיד.
לאנגולה ,ההורים מגיעים
עכשיו כשאנחנו מגיעים
הם
כי
גדולה,
התרגשות
להציג את עצמם,וזו
חשובשהילדים ישרדו את הטיסה ,כי אם לא ויק־
$TS1$ויקרה$TS1$
שמעו
מהילדים על הצוות שטיפל בהם .קודם כל יש את
השמים
$DN2$ויקרה $DN2$משהו בדרך ,זהעלוללסגורלנו את
רה
לאפריקה מבחינת חברות התעופה ,כי מביאים
החיבוקים והנשיקות על הבוקר ,נורא מרגש .ואז
לחכות .אנחנומתחילים בתשע ,ויש
כולםמתחילים
בליווי
ילדיםחולים על טיסות אזרחיות .אמנם
רופא ,אבל בכל זאת״.
כאלה שייכנסואלי רק בארבע ,והם מחכים בחוץ עם
הילדים,בהמולה ובחום .וזה מדהים
נגמרת בטיסה ,כמובן .במובנים
והדרמה לא
התינוקות ועם
איך שהם מסתדרים עםזה״.
רבים ,הטיסה ,על כל הקושי שבה ,היא רק ההת־
$TS1$ההתחלה$TS1$.
הרופאים

$DN2$ההתחלה $DN2$.ראוכר מתארת:״ילדמגיע ,הואחולה,
חלה.
עליו מדבקותומלבישים
לו ,ודוקרים אותו ושמים
פרצופים זרים,
אותו בפיג׳מה ,ואנשים,מיליון
ומכונות ,והוא לא מבין ,ולא טובלו .הוא מבועת.
והוא לא מבין את השפה ,האוכל לא טעיםלו,
והפרצופים הם לא הפרצופים שהוארגיללראות.
כואב

הם מבועתים גם ברמה הפיזית וגם

ברמה

הנפשית,

שהם עוברים חוויה נוראה .אנחנו מנסים להקל
עליהם כמה שאנחנויכולים בתוך המגבלה של
ליטוף .לא
וליטוף זה
השפה .אבל חיבוק זה חיבוק
סתם הם באים

כשאנחנו מגיעים

ומחבקים אותנו

לאנגולה אחרי שנה״.

נדבך נוסף בניסיון

לתת מענה כולל לצרכים

שלילדיםחולי לב
בוולפסון
המאמץ להכשיר

באותן מדינות

$DN2$מרדימים $DN2$ואנשי צוות נוספים
מים

ארוכות ,בין
בסופן חוזרים

רופאים ,אחיות,
$TS1$מרדימים$TS1$
מרדי־

שמגיעיםלהשתלמויות

חודשים
(לאחות)
אותם אנשי

מתפתחות ,הוא

או

שנים
(למנתח).

מקצועלמדינות

המקור

מקרים בשנה .אני לא
שלהם עם ידע רפואי יקר ערך .בחצר פנימית על
להספק כזה .בעיקרבגלל
ספסל מתחת לעץ שמנסהלהצל ,אני משוחחת עם
$DN2$באספקה $DN2$של ציוד חד פעמי ,ציוד רפואי .רוב הזמןאולי
ספקה
גודווין גודפרי מטנזניה ,מנתח לבילדים בהכ־
$TS1$בהכשרה$TS1$.
ד״ר
אתהיכול לנתח חמישה או עשרה מקרים ,ואז אין
שרה.
$DN2$בהכשרה $DN2$.בתום ההשתלמות הארוכה שלו בעמותה עתיד
כסףלקנות עוד ציוד וצריך לחכות עוד חודשיים
הלב־ילדים הראשון בטנזניה.
להיות מנתה
שתחודש האספקה .ואז אתה מטפל בעוד כמה
ר״ר גודפרי ,בן  32נשוי ואבלתינוק בן שנה,
עד
להגיעליער שללפחות  50בשנה,
מקרים .אםאוכל
בוולפסון כבר שלוש שנים וחצי .הוא מבקר
נמצא
זו תהיה התחלה טובה מאוד״.
במולדתו פעם בשנה .גודפרי מתגורר במגורי רו־
$TS1$רופאים$TS1$
$DN2$רופאים $DN2$בתוך ביתהחולים כדילהיות תמיד זמין,
פאים
מההתמחותשלו .כשאני
המקסימום
ולהפיק את
שואלת אם לא מדובר בהקרבה של חייו האישיים,
מתקשהלהאמין שאני לא מבינה
נראה שגודפרי
מהי מבחינתו המשמעות של ההשתלמות ב״הצל
לבו שלילד״ .גודפרי מספרלי" :גם אשתי היא
שחצתה עם בתה החולה את
שבוע עבר מאז
בתקופת
רופאה
ההתמחות שלה ,ושנינו יודעים
מחסום ארז והגיעה לביתהחולים
שלעבור הכשרה כל כך מיוחדת בניתוחילב ,במ־
$TS1$במקום$TS1$
וולפסון ,ועכ־
$TS1$ועכשיו$TS1$
$DN2$במקום $DN2$כמוישראל ,זה שיא.
קום
$DN2$ועכשיו $DN2$האנא כאלב יושבת ליד מיטת ילדתה במח־
$TS1$במחלקת$TS1$
שיו
כשאתה מקבל הזדמנות
כזו ,אתה לא רוצה שהיא תחמוק .לא היססתי,
מתאוששת.
הילדים ,וצופה בה בעוד הקטנה
לקת
$DN2$במחלקת$DN2$
פניה של גברת כאלב הם התגלמותההקלה .היא
פשוט באתי".
גודפרי מסביר שכיום יש בטנזניה שני בתי חו־
$TS1$חולים$TS1$
נראית כמו בן אדם אחרלגמרי .אנחנו משוחחות
בערבית ,בעזרתה של פטמה סרסור מאירת
$DN2$חולים $DN2$שמבצעים ניתוחילב .אבל מדובר במספר קטן
לים
העיניים,
שתפקידה הרשמי הוא מתאמת הקשר עםהילדים
והמשפחות
הפלסטינים בפרויקט ,ושהצוות מתייחס
הפסיכולוגית הלא רשמית של״הצללבו
אליה כאל
אשת
ששון:
ד״ר
שמגיעה
ילד״ .האנא מספרת שרים היא הבת הכי קטנה
של
חושב

שאנחנונוכללהגיע

שישלנו המון בעיות בא־
$TS1$באספקה$TS1$

לפה

שמטפלים

רואה

שלה הכי
לאט־לאט

טוב

נשברים.

אמא

בדיוק

בילד

שאפשר,

אז

במשפחה ,״מספר ״.

ישלהאנא שלוש

$DN2$הבכורה $DN2$בת 20
רה

המחסומים

מה

כזאת

עשינו

והאחיות

יודעת

בשביל

ואם
הילד שלה,
בשביל
עשינו
מה
הילד
הבנים שלה
שלה ,גם
יודעים וגם
הבעל שלה
היא

יודעת

בנות נוספות ושני בנים ,הבכו־
$TS1$הבכורה$TS1$

הצעיר ביותרלפני
הבוגרים אוהבים לשחק עם

רים הוא בן 10

משחקים איתה בגינת בית

בעזה ,אולפעמים
נותנים לה
לבעוט,

כי ריםסובלת
גם במומיםבלב.״בגיל

הקטנה .הם

המשפחה בשכונתא־דרג׳

בגינה שבחוץ.
מנסים

האחים

מתמסרים בכדור,

קצת לדבר

מתסמונת דאון,

איתה .מנסים,

שפעמים רבותמלווה

שישה חודשים״,

מספרת

האנא,״היו סימנים ראשונים שמשהו לא
היתה מאוד קטנה .היא לא גדלה מספיק .לקחתי
אותהלבדיקהרגילה אצל הרופא והוא מצא שיש
יודע וגם
השכן יודע.
והתחלנו
לקרדיולוג
לה בעיהבלב .הוא הפנה אותנו
אקו־לב כל שלושה חודשים .בהתח־
$TS1$בהתחלה$TS1$
לעשות ביקורת
יותר מ 00 -ם,
וכבר יש
$DN2$בהתחלה $DN2$לא היה צריך יותר ,ואז בחודש מארס שעבר הפנו
לה
נוטה
ילדים כאלה .אז אני
אותנולאקו־לב בביתחולים שניירר .שם אמרולנו
אנשים
שהם
לחשוב
שהיא צריכה ניתוחדחוף״.

שיקדמו

את

בסדר .היא

אני שואלת אותה איך נודע לה על ״הצל לבו
ילד״ ,והאנא מודה שהיא לא ידעהאפילו מה
של

השלום״

שם העמותה בדיוק .היא רק ידעה שמפנים אותה
לביתחוליםבישראל .באותו יוםשלישי שבוהגיעו
לוולפסון ,האנא
ובעלה,

מאור של ניתוחים בשנה ,והם בכל
מבוגרים.״בטנזניה״ ,הוא מנסה לתתלי
ויצאולמחסום ארז ,מרחק חצי שעה מהבית .אחיו
״ישלנו משהו כמו בין  300אלף ל 400 -אלף מקרים
שלבעלה לקח אותם במכוניתו .כשהיא חצתה את
לניתוח.ואיןלנו
שלילדים עםמחלות לב שזקוקים
מממנת
בכלל מנתח לבילדים במרינה .הממשלה
מחסום ארז ,אחרי המתנה ובדיקות שנמשכו שעה
וחצי ,היאאפילו לא ידעה שמחכה לה נהג.
לניתוח בהודו ,שזו האופ־
$TS1$האופציה$TS1$
הטסת כמאהילדים בשנה
האנא כמעט לקחה מונית על חשבונה ,כשהנהג
זולה .אז רשימת ההמתנה מאוד ארוכה״.
$DN2$האופציה $DN2$הכי
ציה
הייעודי מצא אותה ,לפי הרשימה שבידו ,והסביר
לדבריו ,״אם יש מישהו שזקוקלניתוח דחוף ,והוא
ממשפחה שאין לה כסף ,גזר דינו מוות .הרבהחולים
להשעליהלנסוע איתו .רק אזלראשונה שמעה
את שם העמותה .אני שואלת את האנא אם היו לה
שנה־שנתיים
מתים במהלך ההמתנה .הם מחכים
חששות.״לא״ ,היא אומרת ,בעודה מסייעת לרים
ואז מתים .ואז,אולי שנתיים נוספות לאחר מכן,
לפתוח אריזה שלופל .״לא פחדתי .אני פשוטהול־
$TS1$הולכת$TS1$,
הממשלה פונהאליהם ,ואומרת,׳הגיע הזמן שלכם
כת,
לניתוח׳״.
לגשת
$DN2$הולכת $DN2$,זורמת .הנהג היהישראלי ,לא דיבר ערבית,
אבל אני באתי למטרה אחת :לטפלבילדה שליול־
$TS1$ולחזור$TS1$
לטנזניה .אבללמ־
$TS1$למרות$TS1$
בעוד שנה וחצי יחזור גודפרי
$DN2$ולחזור $DN2$הביתה כשהיא בריאה״ .אחרי כמה רגעים היא
חזור
$DN2$למרות $DN2$הידע העצום שהוא רוכש פה ,השאיפות שלו
רות
״בישראל ,מנתח אחדיכול לטפל במאות
צנועות.
מקרה ניתוחי

קנה מידה,

בשבע בבוקר ,אירגנו

צבע רהיטיםבמקצועו ,קמו

אתהילדה,

ארזו

קצת בגדים

לראיין ה־א ד״ררולה
הראשונה שאני מבקשת
עוואד ,שאחר־ השתלמות של שלוש שניםבוול־
$TS1$בוולפסון$TS1$
מוסיפה;׳׳במחסום ארז פגשתי הרכה אנשים מעזה
בקרדיולוגיתילדים ,עובדת היום כקד־
$TS1$כקדדולוגת$TS1$
פסון
$DN2$בוולפסון$DN2$
לט־פול־ם ,גם לנתיחולים אה־
$TS1$אהרם$TS1$
שיאים ל־שראל
$DN2$כקדדולוגת$DN2$ילדים בבית לחם .בהתחלה מסבירים
ד־ולוג־ת
שבאהלפה .זה מובן
$DN2$בישראל .אני לא ה־ה־רה
ר־ם
כשהיא עונהלטלפון כ־
$TS1$כהא$TS1$
ל־שעל־ לדברבאנגלית
מאליו שבאים לפה לקבלטיפול רפואי ,כלי קשר
$DN2$כהא $DN2$חוששת שיידעו שהיא מדברת עםישראלים.
ה־א
פוליטיקה".
אחר־ שאני מנסה אותה כמה פעמים ללאהצלחה,
אנחנו מדברות קצת על יום הניתוח .אני מס־
$TS1$מספרת$TS1$
אומריםלי שכדאיל־ לרדת מזה .כ־ למרות התרו־
$TS1$התרומה$TS1$
ת $DN2$שראית־ אותה -ושבת מחוץ למחלקתטיפול
פרת
מה
נמרץ .״לא פחרתי" ,היא חוזרת ,ואני שואלת
$DN2$התרומה$DN2$הגדולה של ההשתלמות להכשרה המקצועית
כנראה
שלה היא
שממרוט'
באמת לא פחדה או
את עצמי אם ה־א
חוששת לקשר את עצמה עם
לאותן
להזור
הפרויקט או עם כל גוף־שראל־ ,לצורךהעני־ן.
שעות
ההקלה היא לא מעונ־־נת
הרופאה השנייה שאני מנסה ה־א ר״ר רימה נבו־
$TS1$נבולסי$TS1$,
קשות .אבל האנא מנמקת" ,מצד אהד זו היה־
$TS1$היההפעם$TS1$
בוולפםון ,ועובדת כיום
שהתמחתה בפגייה
לסי,
$DN2$נבולסי$DN2$,
הראשונה שה־לרה שלי עברה ניתוח .זו
הפעם
עם$DN2$
בביתהחולים רפ־ד־ה בשכם .ד״ר
נבלוס־ מסכימה
ילדה שאפילו לא קיבלה זריקה בחיים שלה .אז
להתראיין ,אבל גם ה־א לא עונה ל־ לט־
$TS1$לטלפון$TS1$.
בהתחלה
הייתי קצת עצובה ומוראגת בפנים .אבל מצר ש״
$DN2$לטלפון $DN2$.בירור מעלה שביתהחולים בשכם לא אישר
לפון.
המצב של ר־ם היה יציב .לא היו לה בע־ות ,הרופא
הרגיע אותנו .הוא אמרלנו שא־ן מה לחשוש מה־
$TS1$מהניתוח$TS1$.
לה להתרא־ץ .אנ־ הושבת לפנות לד״ר עותמן
וח $DN2$.הבנת־ שהחור שיש לה בלב נמצא במקו!
ניתוח.
הרופא־ם הר־
$TS1$הרגיעו$TS1$
שאפשרלנתח ,זה ניתוח לא קשה.
יצחק
״ח וולפסון,
מנהל
 $DN2$אות־ גם בעזה וגם פה .ירעת־ שאם החור ה־ה
גיעו
:מצא

במקום

אחר ,אז זה היה

קצת מסוכר.

ככה

ברלוביץ׳;

שפחות או ־ותר ,הייתירגועה״ .עוד דבר שהר־
$TS1$שהרגיע$TS1$

גיע
$DN2$

אותה ה־ה

המפגש עם

וה

האמהותהכלססינ־ות

הראשונ־ם מאז שהג־עה ,ד־ברה האנא עם

ב־מ־ם

הב־ת פעם

נ־תוח
תוח$DN2$

בבוקר ופעם בערב ,אבל עכש־ו ,כשה־
$TS1$כשהנתוח$TS1$

מאחוריהן,

שיש

והשיבה

מתקרבת,

חביתה

מהכ־ם לראות אתר־ם".

לפני

פרידה

£ה גילתה

אני שואלת

אם בזמן

על הישראלים

שהוא

השהות

שלה

שונה

ממה

שחשבה .האנא מהרהרת בשאלה ואז אומרת",לא,
הישראליםאפ־לואוכלים אותו דבר כמונו.אולי
ואז
בעצםאצלנוהאוכל ־ותרסע־ם" ,היא צוחקת
מסייגת.

פה

של

"מצד שני ,א־

אפשרלרעת,

כי מה

הילדים

במחלקה,
הישראלים
החלטות
מודעים לו .אבל
אנחנו

היא

$TS1$אלמעזה$TS1$
אל־
שההתרגשות בבית גוברת" .מתקשרים
אומרת
מעזה כל דקה .מה קרה ,מת־ אנחנו חוזרות.כולם
ה$DN2$

משהו

״אין

התנאים

האחרותבמחלקה.

ויכוח על
ויתור על

an

חולים".
טעמתי זהאוכל של בית
אנחנו כבר גומרות לדבר ואני מורה לה על שנ־
$TS1$שנתנה$TS1$
תנה
 $DN2$לילעקוב אחר־ התחלק־ שה־א וכתה עברו
פה ומאחלת להן רפואה שלמה .הרא־ון ככר נגמר

כאלה
ההחלטות של
שקלנו את כל

לא

הן

האלה

ובכל
שאנחנו

הקשר

עם

מסוג

חם! םלום,

מזנזיבר,

אחרי ניתוח בוולפםון

שחור־לבן.

השיקולים
זאת

ו.

החלטנו

ממשיכים

את
ולא

הפלסטיניות יש בעיה עם הפ־
$TS1$הפרויקט$TS1$.
רקלרשויות

אנחנו
העמותה.
$DN2$הפרויקט $DN2$.הנשיא פרסיכול לתת אותלמתנדב,
רויקט.
למרות
שליחות,
רוצה .איל זה לא אומר שכולם בממשלת ישראל
להשתמש
היום
חייבים להתאהבב״הצל לבו שלילד״ .השמועות
שמסתובבות
כוולפסון הן שסגן שר הבריאות ,יעקב
במילים כאלה״

אם הוא

רואים

שלא

בזה

מקובל

$TS1$לנסות$TS1$
לנ־
לפעילות העמותה .אנ־ מתחילה
ל־צמן ,מתנגד
סות
$DN2$לנסות $DN2$לברר אם זה נכון .בהתחלה מבטיה לי יעקב
איזק,עוזרו האישי של
כשאנ־ נזכרת בעור שאלה אחת ,מה משמעות השם
ל־צמן ,שסגן השר מאוד מעו־
$TS1$מעוניין$TS1$
ניין
אבוסלאח ,שהתמחהבטיפול נמרץילדיםבוול־
$TS1$בוולפסון$TS1$,
$DN2$מעוניין$DN2$להתראי־ן באופן א־ש־ולהגיבלשאלותי .אבל
איילה" ,אומרת האנא,
״וים" ,אני שואלת" .ריס זה
$DN2$בוולפסון $DN2$,אבל מהעמותה מסבירים לי שכיוון שגם הוא
פסון,
אחרי חודש של דחיות והתחמקויות ,אני מתהילה
ומםתכלת באהבה על הבמב־ הקטנה
שמשחקת עם
להבין שמדובר בנושא רג־ש יותר ממה שהשבתי .סגן
הוופל על מ־טת ב־ת
עובד כיום בביתהחולים רפ־ר־ה בשכם ,א־ן טעם
החולים,עדיין מטושטשת מעם
לנסות אותו.
ילד",
לפעילותה של״הצללבו של
השראולי מתנגד
ממשככ־ הכאב־ס.
אבל הוא גם מבין ,כנראה ,שמדובר כשובר גל־ם
אני מוותרת על שיחה עם רופאיםפלסטינים
פוליטי שהוא צריךלהיזהר שלא להתנפץ
ומבקשת במקום זאתלראיין את אהד
בפלסטין,
עליו.
בתקופת
בשלב מסויםבדיאלוגבינינו ,איזק מסב־ר ל־
$TS1$לשהם$TS1$
נמצאים
הרופאיםהפלסטינים שעדיין
שהם
$DN2$לשהם $DN2$לאמצל־ה־ם למצוא דרךלהב־ע את עמדתו
ההתמחות שלהם .בהתחלה מציע־ם ל־ לדבר עם
בצורה
ב־הם
את
שתניח
ל־צמן
של
בוול־
$TS1$בוולפסון$TS1$
ר׳׳ר וואפ־ק עותמן ,שמתמחה בהרדמת־לדים
לעמותה
רעתם.
ומתפקד כאיש קשר עם הרשות
פסון
הםאפ־לוקיבלו "עוץ משפטיבעניין ,הוא אומר,
$DN2$בוולפסון $DN2$בימיםאלו,
ומנסהלהקטין את בלהעניין.אולי סגן השר "לא
הפלסט־נ־ת .אבל ברגע האחרון גם הרא־ון א־תו
עבור האנא כאלב המשמעויותהפוליטית של
צריךלהכ־ע את עמדתו ביחסלפעולתה של כל
מתבטל .התגובה הרשמית של העמותה" :הרופאים
נסיעה מעזה לישראל והניתוח על ־ד־ רופא־ם יש־
$TS1$ישראלים$TS1$
עמותה" ,הוא אומר באחת מהשיחותהבהולותשלנו.
בתכנ־ת
ומשתתפים
השתתפו
אשר
הפלסטינים
ם $DN2$־הודים
ראלים
בוולפסון מחווירותלעומת עוצמת
אבל אנ־
מרגישים שבפ־
$TS1$שבפעילות$TS1$
ההכשרה של ׳הצל לבו שלילדי
שהבת שלה זכתה בח־ים חדשים ,גם הרו־
$TS1$הרופאים$TS1$
ה־ד־עה
מתעקשת שזו לא סתם עמותה ,זו עמו־
$TS1$עמותה$TS1$
תה
הקשר
$DN2$עמותה$DN2$שפועלת בחסות החלטות משמעותיות של בית
$DN2$שבפעילות $DN2$ובעשייה שלהם הם תורמיםלקידום
ים$DN2$הישראלים ששוחחת־ א־תםמצל־ה־ם לשים
פאים
עילות
וולפסון ,הנהנה
החולים
ביןפלסטיניםלישראלים .אך לאור הרג־שות של
הפוליטיקה בצד ,כפ־ שהם שבים ומדגישים.
מתמיכת המדינה ונמצא
את
ל־צמן.״כן,כן" ,מסכים אית־ איזק,
באחריותו של
הדבר־ם הם אינם מרגישים שזה מתפקידם לדבר
אבל לא כולםיכולים להרשות לעצמםלהתרווח
פוליטיקה ,אלאלעסוק ברפואה״ .באופן לא רשמי
מבקשת
הא־פוליטית .כשאני
לראיין אחד
כעמדה
ומבטיח לתת תשובה עד סוף היום .אני לא שומעת
ממנו ־ותר.
נאמר ל־ שהם מפחדים שאם הם ידברו ,הם
שכמו
הרופאים האפרי־
$TS1$האפריקאים$TS1$,
מהרופאיםהפלסטינים,
עלולים
תגובתו
מנסה להש־ג את
מיואשת אני
תשומת לב מיותרתלפרויקט בתוך הרשות,
למשוך
ים $DN2$,עובריםהשתלמויות ארוכות ב״הצל לבו של
קאים,
כמעט
הסברה ויחסים בי־
שלל־צמן דרך סמנכ״ל אגף
ולסבן את המשכו.
־לד״מתחילותלצוץבעיות.

לעשות

קצת סדר בדברים .״וישנם

תחומים

שיש

לפי
ברלוביץ׳,״אין ויכוח על

זה שיש פהויתור.

אנחנו כמובן לאמבליטים
שאפשר לנצל אותו.
בהםעדייןפוטנציאלגדילה
אנחנו בפירוש מודעיםלו .אנחנו לא עד כדי כך
מכאן נבעה היוזמה המקורית.כלומר ,בזמנו ,אותו
עיוורים וחירשים .אבלהחלטות כאלה הן לא מסוג
ד״ר עמי כהן המנוח ,שיזם את הפרויקט הזהלפני
שחור־לבן .שקלנו את כל השיקו־
$TS1$השיקולים$TS1$
ההחלטות של
הפוטנציאל .הוא ראה
באמת זיהה את
 16שנה,
ממשיכים
$DN2$השיקולים $DN2$האלה ובכל זאתהחלטנו שאנחנו
לים
שממילא יש פה רופאים ,יש פה אחיות ,יש פה
ילד׳,
צוות מנוסה ,הם קיימים בגלל׳הצללבו של
את הקשר המאוד קרוב שיש לנו עם העמותה.
אנחנו רואים בזה סוג מסוים שלשליחות ,למרות
הם קיימים פה בגלל צורכי מדינתישראל .אבל
שלאמקובל היום להשתמשבמיליםכאלה״.
הםמסוגלים לטפל ביותרילדים ממה שהם מט־
$TS1$מטפלים$TS1$
לברלוביץ׳ גם יש אמפתיהלרופאיםהפלסטי־
$TS1$הפלסטינים$TS1$
$DN2$מטפלים $DN2$היום ,וההוצאה היא בעיקר תוספת של מה
פלים
$DN2$הפלסטינים $DN2$שהשתלמו
נים
שאנחנו קוראים הוצאה שוטפת .זה עוד תרופות,
במסגרת העמותה וכעת נמנעים
מלדבר עליה בתקשורת .״אני חושב שזה חלק
עוד חומרים ,עוד אינפוזיות .אבל ההוצאה העי־
$TS1$העיקרית$TS1$,
אידיאולוגיות,
$DN2$העיקרית $DN2$,שזה כוח אדם ,היא ממילא קיימת ,והיא
קרית,
ממאבקלגיטימי בין שתי תנועות
מאבק
התנועה הציונית והתנועההפלסטינית,
תוספת יחסיתשולית.לפעמים זה מתבטא בשעות
מתבטא בעוד משמרת ,אבל זו
לפעמים זה
נוספות,
שנמשך עשרות שנים ושהואגדול מאיתנו .הוא
מתנהל מעל בתיחולים ,מעל מתמחים .בתוך
לא ההוצאההעיקרית״.
המאבק הזה ,כל צד עושה את החשבוןשלו .אז
אבל אחרי הפעלת לחץ סביר ,גםברלוביץ׳
שהכתבה
אני מבחינתי מודה ומתוודה שאני שמח
מודהשפעילותה של העמותה בכל זאת גובה
שלך תתורגםלאנגלית ותגיע לאנשים מחוץלי־
$TS1$לישראל$TS1$.
משהו נוסף מבית
החולים .״כמו שראית בעצמך
$DN2$לישראל $DN2$.שיקראו אותה בארם ,שיקראו אותה בכל
שראל.
במחלקה,ובטיפול נמרץילדים ,התנאים שם לא
הומניטרית
טובים .ואםהילדים האלה שמגיעים על חשבון
מקום ,ושיבינו שנעשית פה עבודה
לשם עבודה הומניטרית .אבל אנייכוללהבין את
העמותה לא היו ,אז התנאים הפיזיים היו הרבה
שמאושפזים שם.
יותר טוביםלילדיםהישראלים
הרשותהפלסטינית ,שמנהלת מאבק הסברתי על
דעת הקהל
לכירורגייתילדים ,למשל,
התפוסה של המחלקה
העולמית ,ולא מוכנה לשתףפעולה
עם החשיפה של הסיפור הזה ,כי זה משהו שישלו
 60הםילדים
07-07
מתוך זה ,בערך ׳ל
%051
היא כ-
ילד׳״.
של׳הצללבו של
פוטנציאללהאדיר את שמה שלישראל .אז בעצם
תחמושת לאנשים שאנחנו
הם אומרים ,׳לא ניתן
ברלוביץ׳ אינה מורכבת מה־
$TS1$מהחלטות$TS1$
אבל העבודה של
נאבקיםנגדם׳״.
מקריבים את
$DN2$מהחלטות $DN2$פשוטות .״באיזשהו מקום
חלטות
כמו לכל האנשים העומדים מאחורי ״הצללבו
הנוחיות שלהילדים הישראלים בגלל הילדים
כלאומיים במשרד הבריאות ,יאיר עמיקם .עמיקם
ברלוביץ׳ רוצה לדבר בכנות אבל חושש
ילד״,
של
האלה ,אני לאמתעלם .ההקרבה היא בתנאים של
מבקש לראות את כל השאלות מראש ,ואחר כך
בפעילות העמותה,ולכן מדגישלפני סיום:
ויכול להיות שאילו הת־
$TS1$התנאים$TS1$
שמתאשפזים,
שאלותייך.
עמליה ,קראתיבעיון את
כותבלי:״היי
הילדים
לפגוע
״אני לא הייתי רוצה שבגלל הדברים האלה הפל־
$TS1$הפלסטינים$TS1$
$DN2$התנאים $DN2$היו יותר טובים ,הרבה יותר הוריםישראלים
נאים
חלק מהן דורשות תשובה ערכית/אישית ואנייכול
וחלילה.להפך,
ילדים .חס
$DN2$הפלסטינים $DN2$לאישלחו יותר
סטינים
היו שמחים להביא אתהילדים שלהם לפה ולא
להבין אם מישהו לאמעוניין להשיב על שאלות
למקומות אחרים .הרי הורים שמגיעים היום לבית
אני רוצה שהם יבינו .אני מבין אותם ,אני חושב
מסוג זה (כמו למשל מה רעתו על מתן פרסלע־
$TS1$לעמותה)״$TS1$.
במאבק
בהתחשב
מצדם
שזו החלטהלגיטימית
החולים ,עושים סיבוב במחלקה ,רואים את הת־
$TS1$התנאים$TS1$,
$DN2$לעמותה)״ $DN2$.אבל משרד הבריאות עוסק כל היום במתן
מותה)״.
שמאושפזים ומי האנשים
נאים,
$DN2$התנאים $DN2$,רואים מיהילדים
תשובות ערכיות לשאלות קשות ,ובסופו של דבר,
התעמולתי בין שתי המדינות .למרות שזה נשמע
כאילו לא יפה ,׳אנחנו כל כך טובים ואתםאפילו
ההצקות שלי נושאות פרי ,ואני מקבלת את תגובתו
שמלווים אותם ,מסיקים את המסקנות שלהם ,עו־
$TS1$עושים$TS1$
לא רוצים להגיד לנו תודה בקול רם׳ ,אבל אני
והולכים למקום אחר.
שים
לפעולתה של״הצל
הרשמית של סגן שר הבריאות
$DN2$עושים $DN2$סיבוב של 180מעלות
אפילו לא מותח ביקורת״.
זה גם הפסד מבחינת ההכנסה של ביתהחולים
ילד״ :״מדיניות משרד הבריאות היא שא־
$TS1$שאזרחי$TS1$
לבו של
וגם הפסד שלהם מבחינתהטיפול המצוין שהם
אוכלוסייה אחרת במתן
$DN2$שאזרחי $DN2$ישראל קודמים לכל
זרחי
יכוליםלקבל״.
שירותי רפואה .אזרחי ישראל זכאים לכל שירותי
היו
הרפואה והם משלמים על כך מס בריאות כנקוב
משרד הבריאות אמון לתת להם שירותים
בחוק.
אלה,לפני כל אחד אחר אם אריתריאים,פליטים
פלסטינים.
או
מבטיח לי
בהתחלה
יעקב
שהמקום היחיד השמח בבית חו־
$TS1$חולים$TS1$
מקובל לחשוב
״ברור גם שמשרד הבריאות אינו מתנגד לה־
$TS1$להענקת$TS1$
עוזרו
איזק,
האישי של
יולדות .אבל כל אחתמהמחלקות
$DN2$חולים $DN2$הוא מחלקת
לים
לאוכלוסיות אחרות שאינן
$DN2$להענקת $DN2$שירותי רפואה
ענקת
מאוד
שהוא
ליצמן,
שבהפועלת ״הצל לבו שלילד״ היא בסופו של
מישראל ,ככל שהדבר מתאפשר ובאופן שאינו על
הקרדיולוגים ,המנ־
$TS1$המנתחים$TS1$
דבר מקום שמח.אולי זה כי
חשבון אזרחיישראל .אך במקרה של מחסור במיטות
מעוניין להגיב לשאלותי.
אשפוז ,הרי שאזרחי ישראל קודמים לכל אחד אחר.
$DN2$המנתחים $DN2$ושאר הצוותים
תחים
שפועלים בפרויקט הזה הם
אכל
חודש של
אחרי
לעצמו ,צריךשיישקל
הפרויקט האמור ,שהנו חשוב
כשהם
מיילדים.הילדים מגיעים למחלקה
בעצם
מתחילה
התחמקויות ,אני
בפרמטריםמקצועייםאלה ,על ירי משרד הבריאות
כבר בצד של המוות ,ובידיים מיומנות ועדינות
וולפסון״.
ובשיתוף המרכז הרפואי
מושים אותם חברי הצוות בחזרה אל החיים .על
רגיש.
נושא
שזה
להבין
האמהות ישנה הקלה ,הרופאים שפ־
$TS1$שפגשתי$TS1$
פניהן של
מתנגד
השר אולי
סגן
$DN2$שפגשתי $DN2$משדרים סיפוק עמוק והגשמה,והילדים
גשתי
של
לבו
״הצל
לפעילות
כבר אי אפשרלראות אותם ,כי הם מת־
$TS1$מתרוצצים$TS1$
שנותחו
$DN2$מתרוצצים $DN2$להם איפשהו ,רודפים אחרי כדור .בלב יש
רוצצים
ילד״ ,אבל הוא גם מבין,
ארבעה הדרים ,כך הזכירו לי שוב ושוב בשבועות
שמדובר
הנראה,
ככל
האחרונים .ויש אנשיםשמצליחיםלהכניסלחדרי
שהוא
בשובר גלים פוליטי
כולו.
״ישנם תחומים במערכת הבריאות הישראלית
לבם את כלהעולם
אותו יותר מדי,
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