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הלבבות

השבורים
המתנדביםהרופאים

לבו״הצלבעמותת

מנתחיםילד״של

מומיםעםילדיםאלפי

שלאממדינותבלב,

להםלהציעמסוגלות

מהםרביםפתרון.

ואזרחיפלסטינים

אבלערב.מדינות

החוליםשבביתבשעה

מרוכזיםוולפסון

ובהצלתחייםבהצלת

מדינתשלתדמיתה

-במשרדישראל

למהתוהיםהבריאות

שלחבורהלממן

נטיותבעלירופאים

פילנתרופיות

רוונבלוםעמליעמלי

קלמנוביץ׳קוביצילום:



ו.
לחכות.זהחוליםבביתטובהכישלומדיםהדבר

לאחות,לחכותלרופאה,לחכותלבדיקה,לחכות

לתוצאה,לחכותלניתוח,להכותלתרופה,לחכות

שניכםוככהאיתן־.שמחכהמישהוישהטובבמקרה

וולפסוןחוליםביתשלבמסדרוןלחכות.לומדים

בעיותעםילדיםעובריםשבולחדרמחוץבחולון,

ומ־כלאבהאנאיושבתאקו־לב,בדיקותקשותלב

חכה.

$TS1$.ומחכה$TS1$

$DN2$.ומחכה$DN2$יושבתחורשים,ותשעהשנתייםבתרים,בתה

כךסתםלאתירדם.שהיאמחכהוהאנאירכיהעל

בשעתמביתהשיצאהשהפעוטהלמרותמעייפות,

מחכהכלאבהאנאעייפה.בוודאימוקדמת,בוקר

רקאותה.תרדיםלבתהשנתנוהמרדימהשהתרופה

יהיהאפשרהתרופההשפעתתחתיתרפוכשאיבריה

לבדיקה.להיכנס

היאבלהכות.ניסיוןישלכלאבבסדר,זהאבל

לאוזהארז,מחסוםדרךמעזההבוקרהגיעוובתה

היל־דברשלבסופוסבלנות.חסרילאנשיםמסלול

דה

$TS1$הילדה$TS1$

$DN2$הילדה$DN2$.ברוש,יפעתהנמרצת,האקו־לבטכנאיתנרדמת

כבובתהתלויההילדהאתובוחנתלמסדרון,יוצאת

לה,אומרתהיאגמור״,״בסדראמה.עלסמרטוטים

״היכנסו״.

נכנסיםהמשפחהשלנוסףוידידבתהכלאב,

מביטיםבמסדרוןוהילדיםההוריםשארהחדר.אל

שלישי,יוםזהווהזדהות.סקרנותשלבשילובבהם

"הצלעמותתרופאישבועבכלמקדישיםשאותו

מהר־ילדיםשלקליניותלבדיקותילד״שללבו

שות

$TS1$מהרשות$TS1$

$DN2$מהרשות$DN2$,חלקקשים.לבממומיהסובליםהפלסטינית

בשלווהבמסדרוןעצמםאתשמעסיקיםמהילדים

כעתוהגיעוהעמותה,רופאיידיעלנותחוכבר

היוםהגיעוהאנא,שלבתהרים,כמוחלק,למעקב.

מניחההאקו־לב,חדרבתוךלאבחון.הראשונהבפעם

בהנ־הבדיקה.מיטתעלהקטנטונתבתהאתכלאב

חיית

$TS1$בהנחיית$TS1$

$DN2$בהנחיית$DN2$הט־שלה.החולצהאתמסירההיאהטכנאית

כנאית

$TS1$הטכנאית$TS1$

$DN2$הטכנאית$DN2$והאםבחדר,קרהילדה.אתלבדוקמתחילה

בדימוימביטההיאהבת.שלרגליהעלידמניחה

מארבעהבנויהלבהאקו־לב.מכונתמסךעלהנראה

ימניחדרשמאלית,ועלייהשמאליחדרחללים.

בנוסףחור.ישריםשלהלבחדריביןימנית.ועלייה

שמפריעההימני,ההדרבאמצעחסימהגםנראית

הב־מיטתעללהתנועעמתחילהריםהדם.לזרימת

דיקה.

$TS1$.הבדיקה$TS1$

$DN2$.הבדיקה$DN2$,לגמורממהרתהסמכותית,הטכנאיתברוש

אתמוסרתהיאתתעורר.שהילדהלפניהבדיקהאת

מנהלעקי,המכונהתמיר,עקיבאלד״רהדיאגנוזה

ילדים.לביחידת

לפוג,מתחילההמרדימההתרופהשהשפעתבזמן

לג־ומספרשבפיו,הערביתאתמגייסתמירד״ר

ברת

$TS1$לגברת$TS1$

$DN2$לגברת$DN2$אחדבקנהעולותהבריקהשתוצאותכלאב

בעזה.המטפלהרופאידיעלשקיבלההאבחוןעם

חמישיביוםכברלנתחאפשרותשישלהאומרהוא

ידידטוב.זהמהנהנת.המודאגתהאםשבוע.באותו

ביפוגדולהמשפחהישלהאנאמתערב,המשפחה

שתצט־במקוםהניתוח,עדאותהלארחישמחווהם

רך

$TS1$שתצטרך$TS1$

$DN2$שתצטרך$DN2$לא,אופןבשוםהחולים.בביתלבדפהלהמתין

כניסהאישורלהאנאנתןצה״לתמיר.ר״רלואומר

ביתבתחוםורקאךלהישארלהשמאפשרלישראל

מפצירקרוב״,כךכלהבית״אבלוולפסון.החולים

בחיקשםתישאררקמהבית,תצאלאהיאהמלווה,

לאאךבתקיפות,הרופאאומרלא״,״ממשהמשפחה.

לניתוחהילדיםעםשבאואמהות״אםאמפתיה.בלי

לייסגרוחולים,לביתמחוץפהלילהסתובביתחילו

עדייןהמשפחהידידאומר.הואהפרויקט״,כלאת

חאפלה,להלעשותרוצהאתה״אםללחוץ.ממשיך

והדיוןתמיר,ד״ראומרלפה״,החאפלהאתתביא

נגמר.

בזכותבוולפסוןחוליםלביתהגיעהכאלברים

העמותה,ילד״.שללבו"הצלעמותתשלפעילותה

לניתו־דואגתלמתנדב,הנשיאבאותהשנהשזכתה

חי

$TS1$לניתוחי$TS1$

$DN2$לניתוחי$DN2$ממדינותלילדיםרפואיומעקבחייםמצילילב

המנוחכהןעמיד״רידיעלהוקמההיאמתפתחות.

מקדישיםהעמותהאנשי70ו-שנה15מ-יותרלפני

לקבלבלילפעולתה,מזמנםניכרחלקבקביעות

ניתוחימספרזינקהאחרונותבשניםתשלום.כךעל

48מ-העמותהפעילותבמסגרתהמבוצעיםהלב

יודעלא״אניתמיר:ד׳׳ר

לאמסבסדת,המדינהכמה

אבלהמספרים.אתבדקתי

מרוויחהרקישראלמדינת

חושבאניהזה.מהפרויקט

ביחסיהזאתשההשקעה

אחתאוליהיאציבור

שהמדינהביותרהטובות

פהישאםלעשות,יכולת

אנחנוהשקעה.בכלל

זהמתוגמלים.לאכמובן

מאודהרבהלנונותן

אנחנואבלסיפוק,

שלבחינםשגרירים

ישראל״מדינת

96ב-מטופלים
׳,

הכלבסך201ב-מטופלים250ל-

העו־רחבימכלילדים009,2מ-יותרכהעדנותחו

לם.

$TS1$.העולם$TS1$

$DN2$.העולם$DN2$הפלסטינית,מהרשותמגיעיםמהםכמחצית

ועיראק.ירדן

המתעקשתהזאת,ההומניטריתהפעילותאבל

התי־במזרחהסבוךהפוליטיהמצבמעללהתעלות

כון,

$TS1$,התיכון$TS1$

$DN2$,התיכון$DN2$שהנ־פיעלאףמקום.בכללתשואותזוכהלא

שיא

$TS1$שהנשיא$TS1$

$DN2$שהנשיא$DN2$אתהמגדירלאותראויהאותהמצאפרסשמעון

והחברההמרינהלטובתמיוחדת״תרומהפעילותה

שמערכתהיאהבריאותבמשרדהתחושהבישראל״,

יכולהולאהעומסתחתקורסתהישראליתהבריאות

נטיותעםרופאיםקבוצתלסבסדלעצמהלהרשות

פילנתרופיות.

הע־עלמחלוקותישהישראליבצררקולא

מותה.

$TS1$.העמותה$TS1$

$DN2$.העמותה$DN2$עלחוזריםבוולפסוןהישראליםהרופאים

אבללתמונה״,מחוץ״הפוליטיקהשלפיההמנטרה



ישראלים״לילדיםגםהכללמןיוצא״יחםכאלב.ריםאתמנתחיםהרופאים

הע־קבלתעםשלמיםלאהפלסטיניםשגםמתברר

זרה

$TS1$העזרה$TS1$

$DN2$העזרה$DN2$ממנה.המתחייבהפעולהשיתוףועםהישראלית

ומכשירה,פלסטיניםילדיםאלפימצילההעמותה

הרופאיםאבלפלסטינים.רופאיםעצומה,בהשקעה

ידיעלמנועיםשיהיוככלהערכהמלאיעצמם

שללבו״הצלעלטובותמלדברמהםגדוליםכוחות

שבתוךמזכירלומצייתיםשהםהשתיקהצוילד".

בוולפ־הילדיםמהלקותשלהקטןהמיקרוקוסמוס

סרן,

$TS1$,בוולפסרן$TS1$

$DN2$,בוולפסרן$DN2$אמהותעםבערביתמתבדחיםישראליםרופאים

אנשיםישהחולים,לביתמחוץאבלפלסטיניות,

מצחיקה.כךכללאהזאתשההתבדחותשחושבים

תמירד״ראומרבעזה״,פופולרימאוד״אני

לשנייה.אחתבדיקהביןמשוחחיםכשאנחנובחיוך,

לבו״הצלשלהראשיהקרדיולוגהואתמירר״ר

פעמים״הרבהזה,אתמנסחשהואוכמוילד״,של

מל־בכבודאותייקבלולעזה,אבואשאםליאומרים

כים.

$TS1$.מלכים$TS1$

$DN2$.מלכים$DN2$הרבהשלהם׳,אלוהים׳אנישלהם׳,הרופא׳אני

אבלגאוותני,נשמעזהפה״.נשפכיםסופרלטיבים

זהככהיבשה.כעובדההדבריםאתמוסרתמירד״ר

חייםמצילילבניתוחימבצעיםישראליםרופאים

פלסטינים.בילדים

הזהליוםבהתייחסואומר,הואשלישי״,״יום

פל־לילדיםהעמותהשללקליניקהקודכשם

סטינים,

$TS1$,פלסטינים$TS1$

$DN2$,פלסטינים$DN2$הבעיהבעייתיות.הרבהבויש״בעצם

האםישראל:לתוךרקטותכשירוהיתההראשונה

וההחלטהמעזה?ילדיםלקבלממשיכיםאנחנו

כן,היתההשנייה,האינתיפאדהבתחילתשלנו,

עפים״.כשטיליםגםמעזהילדיםלקבללהמשיך

מפלי־בשמאלנותייהשרשהואלפניאבל

גה,

$TS1$,מפליגה$TS1$

$DN2$,מפליגה$DN2$,אנחנוהתלבטות.בלי״לאמסייג.הואחלילה

הארץאתאוהביםמאורציונים,ישראלים,כולנו

זהעושיםשאנחנומהאבלשלנו,העםואתשלנו

לנתקשאפשרכמהמנסיםאנחנוהומניטרי,דבר

זהשלי,בילדיםפוגעמישהואםמהסכסוך.זהאת

בטוח.לאאנישלו?בילדיםלפגועצריךשאניאומר

המצפוןוגםהרופאשבועתרופא,שאניחושבאני

קשרבליבילדיםלטפלאותימחייביםשליהאישי

וכמורופאכמובהםלטפלצריךאניכידבר,לשום

שאומרשמימשפטזהרעים׳הערבים׳כלאדם.בן

אדםבניכיברגש.וגםבחשיבה,בעיהלוישאותו,

כאלהוישאג׳נדהלהםשישכאלהוישאדםבניהם

מטפליםאנחנולגמרי.שונההיאשלהםשהאג׳נדה

רפואי״.וכצוותכרופאיםבהם

מחפ־והמזכירהונסגרת,נפתחתהמשרדדלת

שת

$TS1$מחפשת$TS1$

$DN2$מחפשת$DN2$מהסהתמירד״רפקס.לשלוחומנסהמסמכים

אחרזהאת״תשלחיניכר.סבלנותבחוסראותה

נראהלאמהמשרד.אותהומגרשלה,אומרהואכך״,

נראהרים,שלהמשפחהלקרובכמונעלבת.שהיא

ורקאךממוקדשהואברורתמירד״רסביבשלכולם

אפשראיביותר.הטובהצדעלשלוהעבודהבביצוע

מתרכזתמירבייביסיטר.להיותגםממנולצפות

הר־הצוותשכלבכךגאהמאוד״אניוממשיך,שוב,

פואי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$שלצדלאיזהמשנהלאבוולפסון,פהשלנו

וב־במסירותבילדיםמטפלמשתייר,הואהמפה

נאמנות,

$TS1$,ובנאמנות$TS1$

$DN2$,ובנאמנות$DN2$אישית.מבחינהוגםמקצועיתמבחינהגם

שמעבר,הדבריםאתגםלהםנותניםאומרת,זאת

האמאשללמצוקהההתייחסותאתהאישי,היחסאת

יפהמאודבצורהנעשהזהדעתילפיהסבתא.ושל

לשיםיודעיםשאנשיםבזהגאהואניטובהומאור

בצורהולהתייחסשלהם,הפוליטיותהדעותאתבצר

למטופלים״.ומקצועיתאנושית

אתומוציאהרףללאמצלצלבמשרדהטלפון

בלראותמשעשעמעטמשהוישמשלוותו.תמיר

עצ־שליטהמפגיןשלוהעבודהשבמסגרתאדם

מית

$TS1$עצמית$TS1$

$DN2$עצמית$DN2$אתמאבדלחץ,במצביגםדופןיוצאירוחוקור

מנתקהואבסוףלצלצל.מפסיקלאכשהטלפוןזה

שואלתאניבשיחה.וממשיךמהחשמלהמכשיראת

המשפחותעלמסתכלכשהוארואההואמהאותו

לכאן.המגיעותהפלסטיניות

הןלמהמראשיודעותשהמשפחותחושב״אני

הס־אוחרדה,אוחששפהרואהלאאניכיבאות.

תייגות.

$TS1$.הסתייגות$TS1$

$DN2$.הסתייגות$DN2$שפוחד.מישהורואהשאתהמאודנדיר



שהםיודעיםהםכיבזוג,באיםהםפעמיםהרבה

זהלבד.להישארפוחדתוהאמאלהישאר,צריכים

פחד.בלירגועים,דיבאיםהםלרובאבלקורה.כן

אולעזהככהללכתיכולשהייתיחושבלאאני

שםולהסתובבפחדבליכךכללשכם,אולחברון

כזאת״.בחופשיות

מתפ־כולםשלאלהודותצריךתמירגםאבל

עלים

$TS1$מתפעלים$TS1$

$DN2$מתפעלים$DN2$״לפעמים,מידה.באותההעמותהמפעילות

איזוזורקמישהופעםמדיהחולים,לביתמחוץ

כאלה.דבריםקודמים,עירךענייטיפשית,הערה

ענייאצלנוגםכיטיפשית?הערהאומראנילמה

שלושההוריםישראליילדכלבעצםקודמים.עירך

עדיפות.מקבלתיקון,אצלנולעבוררצוןמביעים

מקדםאניבעוונותי,בתור,קדימותלהםנותןאני

אתמקבליםהםהתור.כלאתמחכיםלאהםאותם.

לאאנחנושני,מצדיותר.מהרהצנתוראוהניתוח

אנ־האחרים.החוליםבבתישלנובעמיתיםמתחרים

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ילד״,שללבו״הצלבפרויקטבעיקרממוקדים

היש־הילדיםאתלפהלהביאמחפשיםלאואנחנו

ראלים.

$TS1$.הישראלים$TS1$

$DN2$.הישראלים$DN2$מקבליםבשמחהאנחנומעוניין,מישהואם

הכלל.מןיוצאויחסעדיפותנותניםובהחלטאותו,

ישבירושלים,החרדיתבקהילהגםלבדוקאפשר

והםעלינושמעוהםאלינו.שהגיעוילדיםכמה

מאודמאודיצאושהםחושבאנילפה,במיוחדבאו

מרוצים״.

הב־מערכתשלהרעועבמצבהבהתחשבהאםאז

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$,להמ־אמורוולפסוןהחוליםביתהישראלית

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$עושה?שהואכפיהעמותהפעילותאתלסבסד

כמהיודעלא״אניהיא:תמירשלהראשונהתגובתו

המספרים.אתבדקתילאאנימסבסדת,המדינה

מתלהטהואכךאחראבלבכסף״.מתעסקלאאני

״אנימהפרויקט.ישראלמדינתשלהרווחאתומאיר

הזהמהפרויקטמרוויחהרקישראלשמדינתחושב

הפרויקטבזכותנפתחיםשעריםהרבהכבוד,הרבה

שמ־פשוטרופאהכלבסך״אניאומר.הואשלנו״,

טפל

$TS1$שמטפל$TS1$

$DN2$שמטפל$DN2$אצלהתקבלתיאבלילדים.שללבבבעיות

בא־בזנזיבר,במולרובה,ממשלותשלבריאותשרי

תיופיה,

$TS1$,באתיופיה$TS1$

$DN2$,באתיופיה$DN2$יוצאות.ישראלשלהיפותהפניםופתאום

אוליהיאציבורביחסיהזאתשההשקעהחושבאני

לעשות,יכולהישראלשמדינתביותרהטובותאחת

מתוגמ־לאכמובןאנחנוהשקעה.בכללפהישאם

לים

$TS1$מתוגמלים$TS1$

$DN2$מתוגמלים$DN2$נותןזההרגשי.מהתגמולחוץהזה,הדברעל

בחינםשגריריםאנחנואבלסיפוק,מאודהרבהלנו

שילמהישראלשמדינתהמחירישראל.מדינתשל

ספורות״.ערבבארוחותמסתכםבחוץאותנולארח

יל־נמרץטיפולמחלקתמנהלחורי,ציוןד״ר

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$,הפרויקט.שלהמייסדיםמהאבותהואבוולפסון

בכלילד״שללבו״הצלעללספריודעשהואנדמה

עושהוהואפוטנציאלי.תורםלדברעשוישבהשפה

פוגששהואפשוטיםהלאהמראותדון.בהרבהזאת

שחור,מעטהומורחושלפתחלוגרמובעבודתו

דיבור,כדיתוךמבטואתעליךמניחהואולפעמים

אנחנוקצת.לפחותאותךלהבהילהצליחאםלבדוק

בחדרמדוברנמרץ.טיפולבמחלקתסיורעורכים

אמהותעומדותכאילונראהזהמרחוקודחוס.קטנטן

אפשרמתקרביםכשאנחנורקריקות.מיטותליד

חבושקטנטןיצורישמיטהכלשעלבכךלהבחין

גופו.אתמנקביםדקיםפלסטיקשצינורותוסובל,

בערביתמיליםכמהמחליףתוניסיה,ילידחורי,ד״ר

אחרימיםכמהבדאגה.בושמביטותהאמהות,עם

ההתאוששות,בשלבבמחלקה,אותןכשנראהכך,

עורשישחושבלא״אנייגיד,וחוריאליו,יחייכוהן

פלסטיניותנשיםהרבהכךשכלשזוכהישראליגבר

בוקר״.כלאליויחייכו

מסבירחוריד״רהצנוע,במשרדיותר,מאוחר

מבזב־העמותהשפעילותלטעוןאפשראילמהלי

זת

$TS1$מבזבזת$TS1$

$DN2$מבזבזת$DN2$ישראלים.לילדיםלהגיעהיושיכוליםמשאבים

לב,מומיעםנולדיםבעולםמהילדים׳למ-״פחות

שרואיםמשהוזהכיפחות.עוראפילוובישראל

מאלברטפחותנראההילדאםואצלנובסקירות,

בהפ־להיגמרעלולזהברחם,כשהואאיינשטיין

לה״.

$TS1$.בהפלה״$TS1$

$DN2$.בהפלה״$DN2$84״ב-חורי.מסבירכך,היהתמידלאזה
,'

ילדיםראיתיעודשלי,ההתמחותאתכשהתחלתי

לאכברזההיוםאבללב,ממומימתיםישראלים

לב,ניתוחשצריךישראליילדכלעלהיוםקורה.

אניאותו.ינתחמישרביםרופאים,שנילפחותיש

מהבחינההבעיהאתפתרנובגדולאבלמגזים,קצת

היוםההערכהקיים.עדייןזהבעולםאבלהזאת.

ארםבנימיליוןכחמישההעולםברחבישישהיא

לב״.לניתוחישמחכים

לכךאמפתייהיהשהציבורמצפההואהאם

רבהאנרגיהמשקיעיםבוולפסוןבכיריםשרופאים

שנתפסתהפלסטינית,באוכלוסייהדווקאבטיפול

רופא״בהיותךספקות:איןלחוריועוינת?כמאיימת

ירוקילדהואאםמשנהלאזהילד,בכלמטפלאתה

אוהביםלאשאנחנוהיחידיהצבעמה.יודעלאאו

לאשהואסימןזהכחול,הילדאםכיכחול,ילדזה

כאןלנוהיוהולך.אחרצבעכלחמצן.מספיקמקבל

אפרי־רוסים,מולדובנים,קוריאנים,סינים,ילדים

קאים,

$TS1$,אפריקאים$TS1$

$DN2$,אפריקאים$DN2$תומכיפלסטיניםחמאס,תומכיפלסטינים

הסוגים,מכליהודיםנוצרים,פלסטיניםאחד,אף

אנילכןבכלל.משנהלאזהדתיים,לאדתיים,

להתמ־הזאתשהיכולתחושבאניכיילדיםרופא

סר

$TS1$להתמסר$TS1$

$DN2$להתמסר$DN2$מתאפשרתמוחלטתכךכלבצורהשלךלחולה

ישמבוגרים,בעיה.ליואיןילד,הואשליהחולהכי

פחות.אוהבשאניכאלהיותר,אוהבשאניכאלה

אתלאהוביכולאתהפשוט,יותרזהילדיםאבל

בסדר״.זהדבר,אותוכולם

הפולי־עמדותיושאולימרגישהאניהשורותבין

טיות

$TS1$הפוליטיות$TS1$

$DN2$הפוליטיות$DN2$אבלתמיר,ד״רשלמאלושונותחוריד״רשל

הפו־העמדות״אתאינפורמציה.לנדבמוכןלאהוא

ליטיות

$TS1$הפוליטיות$TS1$

$DN2$הפוליטיות$DN2$דבר,בשוםקיצונילאאניבצד.נשאירשלי

קצותמכלאנשיםבפרויקטלנווישבזה,נתחיל

הזה,במקצועלעבודבחרוהםהפוליטית.הקשת

אניאחד.בכללטפלזההזה,במקצועמלעבודוחלק

שבועייםבדיוקלכאןשהגיעמרמאללהילדזוכר

ברמאללה.המילואימניקיםשנישלהלינץ׳אחרי

מצדמבוהלת.היתההיאבחוץ,שםישבהשלואמא

שלההילדכילבוא,אלאברירהלההיתהלאאחד

הרגוכןלפנישבועייםרקשני,מצדלמות.עמד

תת־קצתבצורהברמאללהישראליםחייליםשני

אנושית,

$TS1$,תתאנושית$TS1$

$DN2$,תתאנושית$DN2$ואנחנופחדה,היאעדינה.בשפהלזהנקרא

ילדיםגםאצלנוהיואחר.אחרבכלכמובהטיפלנו

מא־הדלפותהיוכילחמאס,קשוריםשהםשידענו

נשים

$TS1$מאנשים$TS1$

$DN2$מאנשים$DN2$אותנו.מענייןלאוזההאישורים,אתשנותנים

הפריעלאוזההאינתיפאדה,בזמןבאנשיםטיפלנו

שלאחייןאונכד,איזהאצלנוהיהגםפעםלנו.

בעינייקראישכןגםשהואכזה,משהואוברגותי,

לאפשוטזהאחרים.בעינייקרופחותאנשיםכמה

קשור״.

מכינותנמרץטיפולואחיותהגיע,חמישייום

לבדהיושבתרים,שלאמההאנא,לניתוח.ריםאת

בתוךמכונסתהיאומחכה.במסדרוןהספסלעל

משהו,להלומררוצההייתיבה.מביטהאניעצמה.

מחוץאותהשמהכמוהזאת,המתוחהההמתנהאבל

מגיעיםאיךיודעתלאואניהרגילים,והמקוםלזמן

המ־אתממלאתפתאוםנמצאת.היאשבולמקום

סדרון

$TS1$המסדרון$TS1$

$DN2$המסדרון$DN2$כהתבחורהבמרכזןצעירות.בחורותחבורת

ומנשקותאותהמברכותשהשארוחייכנית,שיער

שנ־שהבחורה,לימתבררשואלת,כשאניאותה.

ראית

$TS1$שנראית$TS1$

$DN2$שנראית$DN2$אמאעלי,מוטאליבסאפיןהיאבעצמה,ילדה

נותחהראנג׳דאר,האניהפעוטה,שבתהמעיראק,

מטפל״רופאחורי:ד״ר

היחידיהצבעילד.בכל

ילדזהאוהביםלאשאנחנו

לאשהואסימןזהכחול,

ילדיםלנוהיוחמצן.מקבל

אפריקאים,רוסים,סינים,

חמאם,תומכיפלסטינים

אחד,אףתומכיפלסטינים

יהודיםנוצרים,פלסטינים

ישמבוגריםהסוגים.מכל

יותראוהבשאניכאלה

אתהילדים,אבלופחות.

אותוכולםאתלאהוביכול

בסדר״זהדבר,

מעי־הוטסושהןאחריבוקרבאותויותרמוקדם

ראק

$TS1$מעיראק$TS1$

$DN2$מעיראק$DN2$הצ־ילדתהשלהניתוחלישראל.ומשםלירדן

ליח

$TS1$הצליח$TS1$

$DN2$הצליח$DN2$מתאוששת.כברוהפעוטה

אחים״,מ״שבתמתנדבותהןסביבההבחורות

ל״הצלבעקביותשמסייענוצרי־אמריקאיארגון

דמעותומעזה.מעיראקילדיםבהבאתילד״שללבו

המ־לפניהחריףניגודמהוות״אחרי״,שלהשמחה

תוחות

$TS1$המתוחות$TS1$

$DN2$המתוחות$DN2$מודעת־לאהספסל,עלשיושבתהאנא,של

מהמסדרון,מתרחקתאניסביבה.למתרחשמודעת

שעומדמיששון,ליאורד״רעםלשיחהנכנסת

רים.אתלנתח

וחזהלבניתוחימחלקתמנהלהואששוןד׳׳ר

הע־שלהראשיוהמנתהילדיםלבניתוחיויחידת

מותה.

$TS1$.העמותה$TS1$

$DN2$.העמותה$DN2$לולחלוקמפסיקיםלאששוןשלעמיתיו

אומרפרפר״,שלכנפייםלתפוריכול)״הואשבחים

אתלנתחההחלטהעללימסבירששוןחורי(.עליו

שלוםשלזרעיםםםם,ששון.ד״ר

הע־בניתוח.להתרחשעומדומהמיידי,באופןרים

נייניות

$TS1$הענייניות$TS1$

$DN2$הענייניות$DN2$״מדוברשלו.מהכריזמטיותגורעתלאשלו

פותח.הואחודשים״,ושמונהשנתייםבתבילדה

בש־מתוקניםהמומיםרובהמערבי,בעולם״היום,

לבים

$TS1$בשלבים$TS1$

$DN2$בשלבים$DN2$הראשונה.בשנהאפילוהחיים,שלהראשונים

לטפלשאפשרמוםוזההמום,אתרואיםאנחנואם

לדחות.ולאזהאתלעשותצריךאזאותו,ולתקןבו

הפלסטינית,הרשותעםהעבודהבמסגרתשני,דבר

מום,להםשמצאנובחוליםפעמיםמעטלאנתקלנו

אוחודשיםכמהאחריוחזרוהביתההלכוהחוליםואז

כברולפעמיםהתקדמהכברשהמחלהאחרישנים,

לפעמיםאבלאותם,מזמיניםאנחנומדי.מאוחרהיה

אפשראימגיעים,לאהםולפעמיםמגיעים,הם

אותה״.לנתחכדאיפה,כברהיאאםאזלדעת.

אותה״נשכיבששון,ד״רמסבירהניתוח״,"בחדר

אתנפתחהאזור,אתנרחץאותה,נכסההשולחן,על

למכונתהלבאתנחברללב.נגיעואזהחזה,בית

ומפסיקיםהלבעלעובדיםשאנחנובזמןלב־ריאה.

שלהתפקידאתלוקחתהמכונהשלו,הפעולהאת

שנחברברגעהחיים.עלושומרתהריאותושלהלב

תמי־ניתןהלב.אתנעצורלב־ריאה,למכונתאותה

סה

$TS1$תמיסה$TS1$

$DN2$תמיסה$DN2$באק״גשהפולסיםתראיואתאשלגן,שמכילה

אתהלב,עלכשתםתכליגםונעלמים.הולכים

לגמרי.עוצרשהואעדמאטהואשלאט־לאט,תראי

אתסוגראותו,פותחאנילגמרי,עוצרשהואאחרי

אתומחזירהחסימה,אתמבטלשם,להשישהחור

נפעילהלב,אתנסגוראנחנואחורנית.התהליך



בעזהפופולריתמיר.ד״ר

יבואתמירד״רלב־ריאה.ממכונתונרדמחדש,אותו

זה,הניתוח,בסוףבסדרשהכללראותאקו,לעשות

שהכלמקווהאנילהיות,שצריךמהיותר,אופחות

כזה.משהושעות,שלוששזהמעריךאניחלק.ילך

שעתיים־שלוש״.

מח־ששוןד״ראתראיתיבשיחהשהתחלנולפני

ליף

$TS1$מחליף$TS1$

$DN2$מחליף$DN2$ומתוחהחיוורתשישבההאנא,עםמיליםכמה

רואההואמהאותושואלתאנינמרץ.לטיפולמחוץ

להאמיןנוטה״אניהאלה.האמהותאתרואהכשהוא

שלום,שלזרעהואמנתחיםשאנחנוכזהילדשכל

עםלכאןמגיעותהאמהותשלום.שלשגריראו

פעמיםהרבההןחרדות.ומאורלחוצותמאודפנים

שיש־בשטחיםשםאותןולימדו91-02צעירות,

ראלים

$TS1$שישראלים$TS1$

$DN2$שישראלים$DN2$הפיצושהםסיפוריםגםהיומפלצות.הם

מיניכלהילדים,שלמהגוףאיבריםלוקחיםשאנחנו

עםילדלהשישבמצבנמצאתהיאכאלה.דברים

ב׳ארץזההיחידיהמקוםשם,מענהשאיןלב,מחלת

הזמן,במשךאבללפה.לבואחייבתוהיאהאויב׳,

להסתובביכולהשהיאשמטפלים,רואהכשהיא

היאדבר,שוםלהאומרלאאחראףחופשייה,פה

היאישראלים.ילדיםלידשוכבשלהשהילדרואה

ומתייחסיםשאפשר,טובהכיבושמטפליםרואה

והקרההמחסומיםלאט־לאטאזולילד,אליהטוב

אפילו,ממש,הןעוזבות,שהןלפניבסוף,נשברים.

יודעתכזאתאמאאזהצוות.שלחברותלפעמים,

יודעתהיאואםשלה,הילדבשבילעשינומהבדיוק

יוד־שלההבניםגםשלה,הילדבשבילעשינומה

ד״ר

$TS1$יודד״ר$TS1$

$DN2$יודד״ר$DN2$.בטנזניהארוכההמתנהגודפרי

השכןוגםזהאתיודעשלההבעלוגםזהאתעים

000,2מ-למעלהישוכבריודע.הרחובכלוגםיודע

ייצאשזהלחשוביותרנוטהאניאזכאלה.ילדים

ולאהשלוםאתשיקדמואנשיםהםהאלה,מהאנשים

מלחמה״.שללכיווןשילכואנשים

מעי־שלי״ההוריםערבית?יודעהואומאיפה

ראק,

$TS1$,מעיראק$TS1$

$DN2$,מעיראק$DN2$ליישילד.כשהייתיששמעתימשהוזהאז

כמהקצת״.איתםלפטפטיכולשאניכזאתערבית

תגירהאנאמתאוששת,בתהבעודכך,אחרימים

חושביםשהרופאיםערביתהקצתשעםבחיוך,לי

שהיאחושבתשהיאעבריתהקצתועםמדבריםשהם

לתקשר.מצליחיםאיכשהוהםיודעת,

לינתנההלבביתהאחותהניתוח.חדרבתוךקר

במקוםללבושוסטרילייםירוקיםוחולצהמכנסיים

לבןכובעחובשתאניהראשעלשלי.היום־יוםבגדי

אףמכוסותהנעלייםהשערות.אתשאוסףסטרילי

שאתתרגישי״אםפי.ואתאפיאתמכסהמסכההן.

מרגיעיםמיד״,אותךונוציאתגידיבזה,עומדתלא

שלהרעשזהקשההכישהחלקהאמת״אבלאותי.

יכולואזהחזה,ביתאתשפותחיםלפנירגעהמסור

יכולאליורגילשלאשמיכזה,ריחקצתגםלהיות

טוב...״לאלזהלהגיב

מהצד.צופההכלבסךשאנילעצמימזכירהאני

הני־מיטתעלשםשמונחיםשליהחייםלאאלה

תוחים.

$TS1$.הניתוחים$TS1$

$DN2$.הניתוחים$DN2$אבלגיבורה.להיותלנסותמבטיחהואני

שוכ־ריםומדהים.מפחידדברזהפתוחלבניתוח

בת

$TS1$שוכבת$TS1$

$DN2$שוכבת$DN2$קודם.משנראתהאפילוקטנהיותרהמיטה,על

יריעתמיןמתוחהומעליויוד,מרוחשלההחזהעל

רואה,אניועכשיופתח,ניסרוהחזהבאמצעניילון.

שלה,הקטןהלבאתהצוות,וכלהרופאיםעםיחד

שא־פעולהבפומביעושהעינינו.לנגדופועםגלוי

מורה

$TS1$שאמורה$TS1$

$DN2$שאמורה$DN2$החזה.ביתשלהמגונןהמעטהתחתלהיעשות

בסדרותכמוממשזה,עםזהמתלוצציםהרופאים

הטלוויזיה.

שחשבוכמונראהריםשללבהטובה.האווירה

והניתוחהמתאימות,הבדיקותסמךעלייראהשהוא

ילדשבוהרגעלי,ברורבחינות,מהרבהמתקדם.

רגעהואהניתוחיםמיטתעלסוף־סוףשוכבחולה

במנוסהנמצאיםאנחנושבהבמציאותאבלמצוין.

המבטתמותה,בנילהיותנותזכורתמכלמתמדת

לאטהמשתתקשלה,ובלברים,שלהפעורבחזה

מלועמבטכמוהואהאשלגן,לתמיסתמגיבלאט,

נראהשלההחזהביתחללהאדמה.לבאלגעשהר

אתלראותאפשרדרכוכאילוואוניברסלי,עמוקלי

כולנו.שלהסוף

טקסטהודעתקיבלתיהניתוחאחרישעותכמה

ושהילדהבהצלחהעברשהכלליהודיעושבה

לחכותמעדיפהאנינמרץ.בטיפולמתאוששת

להתאוששותשיעברואחרירקאמהעםולשוחח

להכירכדיהנותריםהימיםאתומנצלתבמחלקה,

"הצלשלפעילותהשלהשניהחציאתיותרטוב

מה־מגיעיםאמנםמהילדיםמחציתילד״.שללבו

רשות

$TS1$מהרשות$TS1$

$DN2$מהרשות$DN2$,ילדיםמאודהרבהעודישאבלהפלסטינית

בתקו־ובעיקר,השלישי,העולםממדינותשמגיעים

פה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$,שמתגליםהמומיםאפריקה.ממדינותהנוכחית

רקאינםחורי,לימסבירכךהאפריקאים,בילדים

לאשכברמסוגנרכשים,גםאלאמולדים,מומים

במערב.רואים

לרו־והלכתנכון?כילדה,גרוןדלקתלך״היתה

פא

$TS1$לרופא$TS1$

$DN2$לרופא$DN2$ימים.לעשרהאנטיביוטיקהלקחתלךאמרוהוא

בשיטתוחוריד״רשואלימים?״העשרהאתזוכרת

עשרה״למהממשיך.הואמאשרת.ואניהסוקרטית,

האלה?״ימיםהעשרהבאומאיפהימים?

טובלהרוגכדישזהלנואמרושתמידעונהאני

״לא,לשלילה,ראשואתמנענעחוריהחיידק.את

יודעאניהאמת.אתלךאומרשאניליתסלחילא.

בדרךלו,שישדקותבארבעהרופא,כיהסיפור,שזה

נגרםהזיהוםלמעשה,אזלהסביר.זמןלואיןכלל

חוטףאתהאםסטרפטוקוקוס.שנקראחיידקידיעל

אזבמחלהמטפללאואתהבגרוןסטרפטוקוקוס

אנטיביוטיקהעםבשבועעובר׳זהשאומרים,כמו

לדלקתכלומר,אנטיביוטיקה׳.בליימיםובשבעה

היאהבעיהאבלעוזרים.לאשאנחנוברורזהגרון

מתחילפתאוםאתההדלקת־גרון,אחרישחודש

למקום.ממקוםשנודריםבפרקיםמכאביםלסבול

זהאתליהיהפוליארטריטיס.מיגרטורינקראזה



שי־הנוסףהסיבוךנעים.לאתהבתוניסיהכילד

כול

$TS1$שיכול$TS1$

$DN2$שיכול$DN2$בפרקים,שקורההדלקתישהתהליךהואלהיות

מזהויבריאויחליטוהפרקיםבלב.גםלקרותיכול

המסתמים.אתלךיאכלפשוטזהובלבלגמרי,

המסתמיםאתלךלאכוליכולהזההדלקתיהתהליך

הלב,בתוךדםשלדליפהישואזאותם,לעבותאו

ואתאחורה.זורםקדימה,להמשיךבמקוםשהדםאו

מראומטיקשנגרמיםמומיםשלהאלההמקריםכל

רואיםעדייןאנחנובאפריקהאבללמנוע.ניתןפיבר

הרבה״.זהאת

עדילדיםבקבוצות.מגיעיםהאפריקאיםהילדים

מעלילדיםשלהם.האמהותעםמגיעיםחמשגיל

מספיקלמבוגריםתקציבימכורחנחשביםחמשגיל

נוספיםילדיםעםמגיעיםוהםלבדם,לנסועכדי

ובתקופתלניתוחמחכיםשהםבזמןאחות.בליווי

חדשמבנההילדים,בביתגריםהםההתאוששות

הסתיימהובנייתותרומותמכספישנבנהומשובב

נסי־במרחקממוקםהילדיםביתחודשים.כמהלפני

עה

$TS1$נסיעה$TS1$

$DN2$נסיעה$DN2$הביתשלהמתנדביםוצוותהחולים,מביתקצרה

בימיםאיתםמשחקלטיפולים,הילדיםאתמסיע

השוטף.לתחזוקועוזרההמתנה,שלהארוכים

מוגבלאינוהשלישימהעולםבילדיםהטיפול

כוללממערךחלקהואאלאבוולפסון,לניתוחיםרק

מדינות.באותןהלב־ילדיםרפואתשיפורשמטרתו

שלמשלחתיוצאתבשנהפעםהזה,מהמאמץכחלק

פועלתבהןמהמדינותאחתלכלהעמותהרופאי

ומהלי־מקומייםילדיםבודקיםהרופאיםהעמותה.

טים

$TS1$ומהליטים$TS1$

$DN2$ומהליטים$DN2$השתקמותםאחרועוקביםאותם,לנתחניתןאם

בעבר.ידםעלשנותחוילדיםשל

בכירה,ילדיםקרדיולוגיתראוכר,אלונהד״ר

ובחלקלאנגולה,בשנהפעםרבותשניםכברנוסעת

מהמשל־חציכמעטבגופהמגלמתהיאמהפעמים

חת.

$TS1$.מהמשלחת$TS1$

$DN2$.מהמשלחת$DN2$ומפ־חיים,ומלאתיפהפייההיאראוכרד׳׳ר

עם

$TS1$ומפעם$TS1$

$DN2$ומפעם$DN2$הדיבורשטףאתקוטעהמתגלגלצחוקהלפעם

ישהקלהאיזולעצמילדמייןיכולהרקאנישלה.

שעומדתהרופאהשזומביניםכשםמודאגיםלהורים

שלהם.בילדיםלטפל

המ־אחדהיאאנגולה,שלהבירהעיר״לואנדה,

קומות

$TS1$המקומות$TS1$

$DN2$המקומות$DN2$בחמשקבועבאופןאליהםנוסעיםשאנחנו

פור־קולוניהשהיתהבאנגולה,האחרונות.שנים

טוגלית

$TS1$פורטוגלית$TS1$

$DN2$פורטוגלית$DN2$שנמשכהאזרחיםמלחמתהיתה75עד

הנוףאתראוכרד״רסוקרתעשורים״,משנייותר

״בגללבו.פועלתילד״שללבוש״הצלהקשה

אזהבירה.עירלתוךנדדוהכפרייםכלהמלחמה,

מצדגדולאחדפליטיםמחנהכמונראיתלואנדה

הקומותרביהבנייניםאתגםיששני,ומצדאחד,

מאודדיסוננסישאזהיהלומנים.ושלהבנקיםשל

שלהמסחרילמרכזהרוב,שהםהעניים,ביןבולט

ניו־יורקי״.כמעטשהואהעיר,

כמבצעלאנגולההנסיעותאתמתארתראוכר

שנחש־באפריקה,אחריםלמקומות״בניגודמורכב:

בים

$TS1$שנחשבים$TS1$

$DN2$שנחשבים$DN2$תמי־רומנטית,אינהאנגולהיחסית,לבטוחים

מה

$TS1$תמימה$TS1$

$DN2$תמימה$DN2$עלנתרמותלאנגולהשלנוהנסיעותבטוחה.או

מסוכןמקוםשזהובגללאנגולה,מיטרליחברתידי

גריםשבהןהמאובטחותבווילותאותנומליניםהם

אותנולוקחכךאחרשלהם.הישראליםהעוברים

במדינהלנסועבטוחההכיהדרךזוכימקומי,נהג

אלים״.משודהחששבשל

ימיםלחמישהכללבדרךמגיעיםהמשלחתחברי

אקו־לבמכשירעםשמגיעהראוכר,ד״רדחוסים.

ילדיםשיותרכמהלבדוקהניסיוןעלמספרתנייד,



החוליםביתלידהעמותהשלהילדיםבביתאמועםמאנגולה,אדריאנובפטיםטוםלםטינו

לבדוקשמחההייתי״מבחינתי,הנתון.הזמןבפרק

בלי־עשרעדבבוקרמשמונהילדיםשיותרכמה

לה,

$TS1$,בלילה$TS1$

$DN2$,בלילה$DN2$ישכיהמקומי,הצוותזהאותנושמגבילמה

אתלהפוךמהםלדרושיכולהשאנילכמהגבול

שלך,לאשהואלמקוםמגיעכשאתהאבלעולמם.

איזשהםלקבועלהםלתתלהקפידמאודצריךאתה

המקום.שלהנהליםאתלכבדחשוביסוד.כללי

המקומית.הרפואהמעללהתנשאלאלהיזהרצריך

שלישהיכולותברוריותר,יודעתשאניברורהרי

בר־מודיעיםמגיעיםשאנחנולפניכבראחרות.הן

דיו

$TS1$ברדיו$TS1$

$DN2$ברדיו$DN2$לבדי־ילדיםנקבלשבהםהימיםעלהמקומי

קה.

$TS1$.לבדיקה$TS1$

$DN2$.לבדיקה$DN2$שלהחוץמרפאותכלאתבשבילנוסוגריםואז

הדלתות,אתפותחיםשאנחנווברגעהחולים,בית

כיונשיקות,וחיבוקיםוצרחות,בלגןמגיעים.כולם

אותם.שניתחנוילדיםגםישהאלההילדיםמתוך

אזההורים,בלילבדלישראלהגיעומהםחלקואם

מגיעיםההוריםלאנגולה,מגיעיםכשאנחנועכשיו

שמעוהםכיגדולה,התרגשותוזועצמם,אתלהציג

אתישכלקודםבהם.שטיפלהצוותעלמהילדים

ואזמרגש.נוראהבוקר,עלוהנשיקותהחיבוקים

וישבתשע,מתחיליםאנחנולחכות.מתחיליםכולם

עםבחוץמחכיםוהםבארבע,רקאלישייכנסוכאלה

מדהיםוזהובחום.בהמולההילדים,ועםהתינוקות

זה״.עםמסתדריםשהםאיך

הרופאיםמחליטיםהמשלחת,שלהשהותבסוף

שלהדחיפותמידתומהילטפל,ניתןילדיםבאיזה

לישראלהילדיםלהגיעיתחילוזה,משלבהניתוח.

ללב.ונוגעותקטנותמשלחותבאותן

מסבירהבזנזיבר״,גרילד״אםארוך.מסלולזהו

א־סלאםלדארליבשת,להגיעצריך״הואראוכר,

לאדיסומקילימנג׳רולקילימנג׳רוומשםבטנזניה,

לישראללטוסהמתנהולאחרבאתיופיה,אבבה

כברלפעמיםאבבהבאריסאייר־אתיופיה.בטיסת

ליש־יחפיםיגיעושלאכריכפכפים,להםקונים

ראל״.

לפי

$TS1$לישלפי$TS1$

$DN2$לישלפי$DN2$,ובאי־חולהלילדשעותהרבה״זהראוכר

ספיקה,

$TS1$,ובאיספיקה$TS1$

$DN2$,ובאיספיקה$DN2$כשהםסתםלאכחול.מאורשהואלילדאו

מתפרקיםמאוזנים,לאשהםאלהלארץ,מגיעים

כזאתטיסהאחרישלהם.הלבאי־ספיקתמבחינת

שלהתלקחותשלבמצבאלינומגיעיםבעצםהם

מפחיד.גםזהמהלחץ.חלקזההבסיסית.המחלה

ויק־לאאםכיהטיסה,אתישרדושהילדיםחשוב

רה

$TS1$ויקרה$TS1$

$DN2$ויקרה$DN2$השמיםאתלנולסגורעלולזהבדרך,משהו

מביאיםכיהתעופה,חברותמבחינתלאפריקה

בליוויאמנםאזרחיות.טיסותעלחוליםילדים

זאת״.בכלאבלרופא,

במובניםכמובן.בטיסה,נגמרתלאוהדרמה

ההת־רקהיאשבה,הקושיכלעלהטיסה,רבים,

חלה.

$TS1$.ההתחלה$TS1$

$DN2$.ההתחלה$DN2$כואבחולה,הואמגיע,״ילדמתארת:ראוכר

ומלבישיםמדבקותעליוושמיםאותוודוקריםלו,

זרים,פרצופיםמיליוןואנשים,בפיג׳מה,אותו

מבועת.הואלו.טובולאמבין,לאוהואומכונות,

לו,טעיםלאהאוכלהשפה,אתמביןלאוהוא

לראות.רגילשהואהפרצופיםלאהםוהפרצופים

הנפשית,ברמהוגםהפיזיתברמהגםמבועתיםהם

להקלמנסיםאנחנונוראה.חוויהעובריםשהם

שלהמגבלהבתוךיכוליםשאנחנוכמהעליהם

לאליטוף.זהוליטוףחיבוקזהחיבוקאבלהשפה.

מגיעיםכשאנחנואותנוומחבקיםבאיםהםסתם

שנה״.אחרילאנגולה

לצרכיםכוללמענהלתתבניסיוןנוסףנדבך

הואמתפתחות,מדינותבאותןלבחוליילדיםשל

מרדי־אחיות,רופאים,בוולפסוןלהכשירהמאמץ

מים

$TS1$מרדימים$TS1$

$DN2$מרדימים$DN2$להשתלמויותשמגיעיםנוספיםצוותואנשי

)למנתח(.שניםאו)לאחות(חודשיםביןארוכות,

המקורלמדינותמקצועאנשיאותםחוזריםבסופן



עלפנימיתבחצרערך.יקררפואיידעעםשלהם

עםמשוחחתאנילהצל,שמנסהלעץמתחתספסל

בהכ־ילדיםלבמנתחמטנזניה,גודפריגודוויןד״ר

שרה.

$TS1$.בהכשרה$TS1$

$DN2$.בהכשרה$DN2$עתידבעמותהשלוהארוכהההשתלמותבתום

בטנזניה.הראשוןהלב־ילדיםמנתהלהיות

שנה,בןלתינוקואבנשוי32בןגודפרי,ר״ר

מבקרהואוחצי.שניםשלושכברבוולפסוןנמצא

רו־במגורימתגוררגודפריבשנה.פעםבמולדתו

פאים

$TS1$רופאים$TS1$

$DN2$רופאים$DN2$זמין,תמידלהיותכדיהחוליםביתבתוך

כשאנישלו.מההתמחותהמקסימוםאתולהפיק

האישיים,חייושלבהקרבהמדוברלאאםשואלת

מבינהלאשאנילהאמיןמתקשהשגודפרינראה

ב״הצלההשתלמותשלהמשמעותמבחינתומהי

היאאשתי"גםלי:מספרגודפריילד״.שללבו

יודעיםושנינושלה,ההתמחותבתקופתרופאה

במ־לב,בניתוחימיוחדתכךכלהכשרהשלעבור

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$הזדמנותמקבלכשאתהשיא.זהישראל,כמו

היססתי,לאתחמוק.שהיארוצהלאאתהכזו,

באתי".פשוט

חו־בתישניבטנזניהיששכיוםמסבירגודפרי

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$קטןבמספרמדובראבללב.ניתוחישמבצעים

שמגיעהאשתששון:ד״ר

בילדשמטפליםרואהלפה

אזשאפשר,טובהכישלה

המחסומיםלאט־לאט

יודעתכזאתאמאנשברים.

בשבילעשינומהבדיוק

יודעתהיאואםשלה,הילד

הילדבשבילעשינומה

שלההבניםגםשלה,

שלההבעלוגםיודעים

יודע.השכןוגםיודע

ם,00מ-יותרישוכבר

נוטהאניאזכאלה.ילדים

אנשיםשהםלחשוב

השלום״אתשיקדמו

ניתוחימקרהבכלוהםבשנה,ניתוחיםשלמאור

מידה,קנהלילתתמנסההוא״בטנזניה״,מבוגרים.

מקריםאלף400ל-אלף300ביןכמומשהולנו״יש

לנוואיןלניתוח.שזקוקיםלבמחלותעםילדיםשל

מממנתהממשלהבמרינה.ילדיםלבמנתחבכלל

האופ־שזובהודו,לניתוחבשנהילדיםכמאההטסת

ציה

$TS1$האופציה$TS1$

$DN2$האופציה$DN2$ארוכה״.מאודההמתנהרשימתאזזולה.הכי

והואדחוף,לניתוחשזקוקמישהויש״אםלדבריו,

חוליםהרבהמוות.דינוגזרכסף,להשאיןממשפחה

שנה־שנתייםמחכיםהםההמתנה.במהלךמתים

מכן,לאחרנוספותשנתייםאוליואז,מתים.ואז

שלכםהזמן׳הגיעואומרת,אליהם,פונההממשלה

לניתוח׳״.לגשת

למ־אבללטנזניה.גודפרייחזורוחצישנהבעוד

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$שלוהשאיפותפה,רוכששהואהעצוםהידע

במאותלטפליכולאחדמנתח״בישראל,צנועות.

להגיענוכלשאנחנוחושבלאאניבשנה.מקרים

בא־בעיותהמוןלנושישבגללבעיקרכזה.להספק

ספקה

$TS1$באספקה$TS1$

$DN2$באספקה$DN2$אוליהזמןרוברפואי.ציודפעמי,חדציודשל

איןואזמקרים,עשרהאוחמישהלנתחיכולאתה

חודשייםעודלחכותוצריךציודעודלקנותכסף

כמהבעודמטפלאתהואזהאספקה.שתחודשעד

בשנה,50לפחותשלליערלהגיעאוכלאםמקרים.

מאוד״.טובההתחלהתהיהזו

אתהחולהבתהעםשחצתהמאזעברשבוע

ועכ־וולפסון,החוליםלביתוהגיעהארזמחסום

שיו

$TS1$ועכשיו$TS1$

$DN2$ועכשיו$DN2$במח־ילדתהמיטתלידיושבתכאלבהאנא

לקת

$TS1$במחלקת$TS1$

$DN2$במחלקת$DN2$,מתאוששת.הקטנהבעודבהוצופההילדים

היאההקלה.התגלמותהםכאלבגברתשלפניה

משוחחותאנחנולגמרי.אחראדםבןכמונראית

העיניים,מאירתסרסורפטמהשלבעזרתהבערבית,

הילדיםעםהקשרמתאמתהואהרשמישתפקידה

מתייחסושהצוותבפרויקט,הפלסטיניםוהמשפחות

לבו״הצלשלרשמיתהלאהפסיכולוגיתכאלאליה

קטנההכיהבתהיאשריםמספרתהאנאילד״.של

״.״מספרבמשפחה,

הבכו־בנים,ושנינוספותבנותשלושלהאנאיש

רה

$TS1$הבכורה$TS1$

$DN2$הבכורה$DN2$האחים10בןהואריםלפניביותרהצעיר20בת

הםהקטנה.עםלשחקאוהביםהבוגריםוהאחיות

א־דרג׳בשכונתהמשפחהביתבגינתאיתהמשחקים

בכדור,מתמסריםשבחוץ.בגינהלפעמיםאובעזה,

מנסים,איתה.לדברקצתמנסיםלבעוט,להנותנים

מלווהרבותשפעמיםדאון,מתסמונתסובלתריםכי

מספרתחודשים״,שישה״בגילבלב.במומיםגם

היאבסדר.לאשמשהוראשוניםסימנים״היוהאנא,

לקחתימספיק.גדלהלאהיאקטנה.מאודהיתה

שישמצאוהואהרופאאצלרגילהלבדיקהאותה

והתחלנולקרדיולוגאותנוהפנההואבלב.בעיהלה

בהתח־חודשים.שלושהכלאקו־לבביקורתלעשות

לה

$TS1$בהתחלה$TS1$

$DN2$בהתחלה$DN2$הפנושעברמארסבחודשואזיותר,צריךהיהלא

לנואמרושםשניירר.חוליםבביתלאקו־לבאותנו

דחוף״.ניתוחצריכהשהיא

לבו״הצלעללהנודעאיךאותהשואלתאני

מהאפילוידעהלאשהיאמודהוהאנאילד״,של

אותהשמפניםידעהרקהיאבדיוק.העמותהשם

הגיעושבושלישייוםבאותובישראל.חוליםלבית

קמובמקצועו,רהיטיםצבעובעלה,האנאלוולפסון,

בגדיםקצתארזוהילדה,אתאירגנובבוקר,בשבע

אחיומהבית.שעהחצימרחקארז,למחסוםויצאו

אתחצתהכשהיאבמכוניתו.אותםלקחבעלהשל

שעהשנמשכוובדיקותהמתנהאחריארז,מחסום

נהג.להשמחכהידעהלאאפילוהיאוחצי,

כשהנהגחשבונה,עלמוניתלקחהכמעטהאנא

והסבירשבידו,הרשימהלפיאותה,מצאהייעודי

שמעהלראשונהאזרקאיתו.לנסועשעליהלה

לההיואםהאנאאתשואלתאניהעמותה.שםאת

לריםמסייעתבעודהאומרת,היא״לא״,חששות.

הול־פשוטאניפחדתי.״לאופל.שלאריזהלפתוח

כת,

$TS1$,הולכת$TS1$

$DN2$,הולכת$DN2$.ערבית,דיברלאישראלי,היההנהגזורמת

ול־שליבילדהלטפלאחת:למטרהבאתיאניאבל

חזור

$TS1$ולחזור$TS1$

$DN2$ולחזור$DN2$היארגעיםכמהאחריבריאה״.כשהיאהביתה



מעזהאנשיםהרכהפגשתיארז׳׳במחסוםמוסיפה;

אה־חוליםלנתיגםלט־פול־ם,ל־שראלשיאים

ר־ם

$TS1$אהרם$TS1$

$DN2$אהרם$DN2$.מובןזהלפה.שבאהה־ה־רהלאאניבישראל

קשרכלירפואי,טיפוללקבללפהשבאיםמאליו

לפוליטיקה".

מס־אניהניתוח.יוםעלקצתמדברותאנחנו

פרת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$טיפוללמחלקתמחוץ-ושבתאותהשראית־

שואלתואניחוזרת,היאפחרתי",״לאנמרץ.

שממרוט'אופחדהלאבאמתה־אאםעצמיאת

שעותלאותןלהזורמעונ־־נתלאהיאההקלה

היה־זואהד"מצדמנמקת,האנאאבלקשות.

הפעם

$TS1$היההפעם$TS1$

$DN2$היההפעם$DN2$זוניתוח.עברהשלישה־לרההראשונה

אזשלה.בחייםזריקהקיבלהלאשאפילוילדה

ש״מצראבלבפנים.ומוראגתעצובהקצתהייתי

הרופאבע־ות,לההיולאיציב.היהר־םשלהמצב

מה־לחשושמהשא־ןלנואמרהואאותנו.הרגיע

ניתוח.

$TS1$.מהניתוח$TS1$

$DN2$.מהניתוח$DN2$במקו!נמצאבלבלהשיששהחורהבנת־

הר־הרופא־םקשה.לאניתוחזהלנתח,שאפשר

גיעו

$TS1$הרגיעו$TS1$

$DN2$הרגיעו$DN2$ה־ההחורשאםירעת־פה.וגםבעזהגםאות־

ככהמסוכר.קצתהיהזהאזאחר,במקום:מצא

שהר־דברעודרגועה״.הייתי־ותר,אושפחות

גיע

$TS1$שהרגיע$TS1$

$DN2$שהרגיע$DN2$הכלססינ־ותהאמהותעםהמפגשה־האותה

במחלקה.האחרות

עםהאנאד־ברהשהג־עה,מאזהראשונ־םב־מ־ם

כשה־עכש־ו,אבלבערב,ופעםבבוקרפעםהב־ת

נ־תוח

$TS1$כשהנתוח$TS1$

$DN2$כשהנתוח$DN2$,היאמתקרבת,חביתהוהשיבהמאחוריהן

אל־"מתקשריםגוברת.בביתשההתרגשותאומרת

מעזה

$TS1$אלמעזה$TS1$

$DN2$אלמעזה$DN2$כולםחוזרות.אנחנומת־קרה,מהדקה.כל

ר־ם".אתלראותמהכ־ם

שלההשהותבזמןאםשואלתאניפרידהלפני

ממהשונהשהואהישראליםעלמשהוגילתה£ה

"לא,אומרת,ואזבשאלהמהרהרתהאנאשחשבה.

אוליכמונו.דבראותואוכליםאפ־לוהישראלים

ואזצוחקתהיאסע־ם",־ותרהאוכלאצלנובעצם

anמהכילרעת,אפשרא־שני,"מצדמסייגת.

חולים".ביתשלאוכלזהטעמתי

שנ־עללהמורהואנילדברגומרותכבראנחנו

תנה

$TS1$שנתנה$TS1$

$DN2$שנתנה$DN2$עברווכתהשה־אהתחלק־אחר־לעקובלי

נגמרככרהרא־וןשלמה.רפואהלהןומאחלתפה

השםמשמעותמהאחת,שאלהבעורנזכרתכשאנ־

האנא,אומרתאיילה",זה"ריסשואלת.אני״וים",

עםשמשחקתהקטנההבמב־עלבאהבהומםתכלת

מעםמטושטשתעדייןהחולים,ב־תמ־טתעלהוופל

הכאב־ס.ממשככ־

שלהפוליטיתהמשמעויותכאלבהאנאעבור

יש־רופא־ם־ד־עלוהניתוחלישראלמעזהנסיעה

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$עוצמתלעומתמחווירותבוולפסון־הודים

הרו־גםחדשים,בח־יםזכתהשלהשהבתה־ד־עה

פאים

$TS1$הרופאים$TS1$

$DN2$הרופאים$DN2$לשיםמצל־ה־םא־תםששוחחת־הישראלים

ומדגישים.שביםשהםכפ־בצד,הפוליטיקהאת

להתרווחלעצמםלהרשותיכוליםכולםלאאבל

אחדלראייןמבקשתכשאניהא־פוליטית.כעמדה

האפרי־הרופאיםשכמוהפלסטינים,מהרופאים

קאים,

$TS1$,האפריקאים$TS1$

$DN2$,האפריקאים$DN2$שללבוב״הצלארוכותהשתלמויותעוברים

בעיות.לצוץמתחילות־לד״

רולהד״רה־אלראייןמבקשתשאניהראשונה

בוול־שניםשלוששלהשתלמותשאחר־עוואד,

פסון

$TS1$בוולפסון$TS1$

$DN2$בוולפסון$DN2$כקד־היוםעובדתילדים,בקרדיולוגית

ד־ולוג־ת

$TS1$כקדדולוגת$TS1$

$DN2$כקדדולוגת$DN2$מסביריםבהתחלהלחם.בביתילדים

כ־לטלפוןעונהכשהיאבאנגליתלדברשעל־ל־

ה־א

$TS1$כהא$TS1$

$DN2$כהא$DN2$ישראלים.עםמדברתשהיאשיידעוחוששת

הצלחה,ללאפעמיםכמהאותהמנסהשאניאחר־

התרו־למרותכ־מזה.לרדתל־שכדאיליאומרים

מה

$TS1$התרומה$TS1$

$DN2$התרומה$DN2$המקצועיתלהכשרהההשתלמותשלהגדולה

עםעצמהאתלקשרחוששתכנראההיאשלה

העני־ן.לצורך־שראל־,גוףכלעםאוהפרויקט

נבו־רימהר״רה־אמנסהשאניהשנייההרופאה

לסי,

$TS1$,נבולסי$TS1$

$DN2$,נבולסי$DN2$כיוםועובדתבוולפםון,בפגייהשהתמחתה

מסכימהנבלוס־ד״רבשכם.רפ־ד־ההחוליםבבית

לט־ל־עונהלאה־אגםאבללהתראיין,בהתחלה

לפון.

$TS1$.לטלפון$TS1$

$DN2$.לטלפון$DN2$אישרלאבשכםהחוליםשביתמעלהבירור

עותמןלד״רלפנותהושבתאנ־להתרא־ץ.לה

יצחקוולפסון,״חמנהל

עלויכוח״איןברלוביץ׳;

עלויתורפהשישוה

הילדיםשלהתנאים

אנחנובמחלקה,הישראלים

החלטותאבללו.מודעים

מסוגלאהןכאלה

שחור־לבן.שלההחלטות

השיקוליםכלאתשקלנו

החלטנוזאתובכלהאלה

אתממשיכיםשאנחנו

אנחנוהעמותה.עםהקשר

למרותשליחות,בזהרואים

להשתמשהיוםמקובלשלא

כאלה״במילים

בוול־ילדיםנמרץבטיפולשהתמחהסלאח,אבו

פסון,

$TS1$,בוולפסון$TS1$

$DN2$,בוולפסון$DN2$הואשגםשכיווןלימסביריםמהעמותהאבל

טעםא־ןבשכם,רפ־ר־ההחוליםבביתכיוםעובד

אותו.לנסות

פלסטיניםרופאיםעםשיחהעלמוותרתאני

אהדאתלראייןזאתבמקוםומבקשתבפלסטין,

בתקופתנמצאיםשעדייןהפלסטיניםהרופאים

עםלדברל־מציע־םבהתחלהשלהם.ההתמחות

בוול־־לדיםבהרדמתשמתמחהעותמן,וואפ־קר׳׳ר

פסון

$TS1$בוולפסון$TS1$

$DN2$בוולפסון$DN2$הרשותעםקשרכאישומתפקדאלו,בימים

א־תוהרא־וןגםהאחרוןברגעאבלהפלסט־נ־ת.

"הרופאיםהעמותה:שלהרשמיתהתגובהמתבטל.

בתכנ־תומשתתפיםהשתתפואשרהפלסטינים

שבפ־מרגישיםילדישללבו׳הצלשלההכשרה

עילות

$TS1$שבפעילות$TS1$

$DN2$שבפעילות$DN2$הקשרלקידוםתורמיםהםשלהםובעשייה

שלהרג־שותלאוראךלישראלים.פלסטיניםבין

לדברמתפקידםשזהמרגישיםאינםהםהדבר־ם

רשמילאבאופןברפואה״.לעסוקאלאפוליטיקה,

עלוליםהםידברו,הםשאםמפחדיםשהםל־נאמר

הרשות,בתוךלפרויקטמיותרתלבתשומתלמשוך

המשכו.אתולסבן

בוולפםוןניתוחאחרימזנזיבר,םלום,חם!

ו.
הפ־עםבעיהישהפלסטיניותלרשויותרקולא

רויקט.

$TS1$.הפרויקט$TS1$

$DN2$.הפרויקט$DN2$הואאםלמתנדב,אותלתתיכולפרסהנשיא

ישראלבממשלתשכולםאומרלאזהאילרוצה.

השמועותילד״.שללבוב״הצללהתאהבחייבים

יעקבהבריאות,שרשסגןהןכוולפסוןשמסתובבות

לנ־מתחילהאנ־העמותה.לפעילותמתנגדל־צמן,

סות

$TS1$לנסות$TS1$

$DN2$לנסות$DN2$יעקבלימבטיהבהתחלהנכון.זהאםלברר

מעו־מאודהשרשסגןל־צמן,שלהאישיעוזרואיזק,

ניין

$TS1$מעוניין$TS1$

$DN2$מעוניין$DN2$אבללשאלותי.ולהגיבא־ש־באופןלהתראי־ן

מתהילהאניוהתחמקויות,דחיותשלחודשאחרי

סגןשהשבתי.ממהיותררג־שבנושאשמדוברלהבין

ילד",שללבו״הצלשללפעילותהמתנגדאוליהשר

גל־םכשוברשמדוברכנראה,מבין,גםהואאבל

עליו.להתנפץשלאלהיזהרצריךשהואפוליטי

ל־מסב־ראיזקבינינו,בדיאלוגמסויםבשלב

שהם

$TS1$לשהם$TS1$

$DN2$לשהם$DN2$עמדתואתלהב־עדרךלמצואמצל־ה־םלא

רעתם.אתשתניחבצורהלעמותהב־הםל־צמןשל

אומר,הואבעניין,משפטי"עוץקיבלואפ־לוהם

"לאהשרסגןאוליהעניין.בלאתלהקטיןומנסה

כלשללפעולתהביחסעמדתואתלהכ־עצריך

שלנו.הבהולותמהשיחותבאחתאומרהואעמותה",

עמו־זועמותה,סתםלאשזומתעקשתאנ־אבל

תה

$TS1$עמותה$TS1$

$DN2$עמותה$DN2$ביתשלמשמעותיותהחלטותבחסותשפועלת

ונמצאהמדינהמתמיכתהנהנהוולפסון,החולים

איזק,אית־מסכיםכן",״כן,ל־צמן.שלבאחריותו

שומעתלאאניהיום.סוףעדתשובהלתתומבטיח

־ותר.ממנו

תגובתואתלהש־גמנסהאנימיואשתכמעט

בי־ויחסיםהסברהאגףסמנכ״לדרךל־צמןשל



עמיקםעמיקם.יאירהבריאות,במשרדכלאומיים

כךואחרמראש,השאלותכלאתלראותמבקש

שאלותייך.אתבעיוןקראתיעמליה,״היילי:כותב

יכולואניערכית/אישיתתשובהדורשותמהןחלק

שאלותעללהשיבמעונייןלאמישהואםלהבין

לע־פרסמתןעלרעתומהלמשל)כמוזהמסוג

מותה(״.

$TS1$.לעמותה(״$TS1$

$DN2$.לעמותה(״$DN2$במתןהיוםכלעוסקהבריאותמשרדאבל

דבר,שלובסופוקשות,לשאלותערכיותתשובות

תגובתואתמקבלתואניפרי,נושאותשליההצקות

״הצלשללפעולתההבריאותשרסגןשלהרשמית

שא־היאהבריאותמשרד״מדיניותילד״:שללבו

זרחי

$TS1$שאזרחי$TS1$

$DN2$שאזרחי$DN2$במתןאחרתאוכלוסייהלכלקודמיםישראל

שירותילכלזכאיםישראלאזרחירפואה.שירותי

כנקובבריאותמסכךעלמשלמיםוהםהרפואה

שירותיםלהםלתתאמוןהבריאותמשרדבחוק.

פליטיםאריתריאים,אםאחראחדכללפניאלה,

פלסטינים.או

לה־מתנגדאינוהבריאותשמשרדגם״ברור

ענקת

$TS1$להענקת$TS1$

$DN2$להענקת$DN2$שאינןאחרותלאוכלוסיותרפואהשירותי

עלשאינוובאופןמתאפשרשהדברככלמישראל,

במיטותמחסורשלבמקרהאךישראל.אזרחיחשבון

אחר.אחדלכלקודמיםישראלשאזרחיהריאשפוז,

שיישקלצריךלעצמו,חשובשהנוהאמור,הפרויקט

הבריאותמשרדיריעלאלה,מקצועייםבפרמטרים

וולפסון״.הרפואיהמרכזובשיתוף

וו.
הישראליתהבריאותבמערכתתחומים״ישנם

FullyBookedהםשבאמת
״,

יצחקד״ראומר

שמנסהוולפסון,חוליםביתמנהלברלוביץ׳,

שישתחומים״וישנםבדברים.סדרקצתלעשות

אותו.לנצלשאפשרגדילהפוטנציאלעדייןבהם

אותובזמנו,כלומר,המקורית.היוזמהנבעהמכאן

לפניהזההפרויקטאתשיזםהמנוח,כהןעמיד״ר

ראההואהפוטנציאל.אתזיההבאמתשנה,16

פהישאחיות,פהישרופאים,פהיששממילא

ילד׳,שללבו׳הצלבגללקיימיםהםמנוסה,צוות

אבלישראל.מדינתצורכיבגללפהקיימיםהם

מט־שהםממהילדיםביותרלטפלמסוגליםהם

פלים

$TS1$מטפלים$TS1$

$DN2$מטפלים$DN2$,מהשלתוספתבעיקרהיאוההוצאההיום

תרופות,עודזהשוטפת.הוצאהקוראיםשאנחנו

העי־ההוצאהאבלאינפוזיות.עודחומרים,עוד

קרית,

$TS1$,העיקרית$TS1$

$DN2$,העיקרית$DN2$והיאקיימת,ממילאהיאאדם,כוחשזה

בשעותמתבטאזהלפעמיםשולית.יחסיתתוספת

זואבלמשמרת,בעודמתבטאזהלפעמיםנוספות,

העיקרית״.ההוצאהלא

ברלוביץ׳גםסביר,לחץהפעלתאחריאבל

גובהזאתבכלהעמותהשלשפעילותהמודה

בעצמךשראית״כמוהחולים.מביתנוסףמשהו

לאשםהתנאיםילדים,נמרץובטיפולבמחלקה,

חשבוןעלשמגיעיםהאלההילדיםואםטובים.

הרבההיוהפיזייםהתנאיםאזהיו,לאהעמותה

שם.שמאושפזיםהישראליםלילדיםטוביםיותר

למשל,ילדים,לכירורגייתהמחלקהשלהתפוסה

ילדיםהם07-0760׳לבערךזה,מתוך%051כ-היא

ילד׳״.שללבו׳הצלשל

מה־מורכבתאינהברלוביץ׳שלהעבודהאבל

חלטות

$TS1$מהחלטות$TS1$

$DN2$מהחלטות$DN2$.אתמקריביםמקום״באיזשהופשוטות

הילדיםבגללהישראליםהילדיםשלהנוחיות

שלבתנאיםהיאההקרבהמתעלם.לאאניהאלה,

הת־שאילולהיותויכולשמתאשפזים,הילדים

נאים

$TS1$התנאים$TS1$

$DN2$התנאים$DN2$ישראליםהוריםיותרהרבהטובים,יותרהיו

ולאלפהשלהםהילדיםאתלהביאשמחיםהיו

לביתהיוםשמגיעיםהוריםהריאחרים.למקומות

הת־אתרואיםבמחלקה,סיבובעושיםהחולים,

נאים,

$TS1$,התנאים$TS1$

$DN2$,התנאים$DN2$האנשיםומישמאושפזיםהילדיםמירואים

עו־שלהם,המסקנותאתמסיקיםאותם,שמלווים

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$אחר.למקוםוהולכיםמעלות180שלסיבוב

החוליםביתשלההכנסהמבחינתהפסדגםזה

שהםהמצויןהטיפולמבחינתשלהםהפסדוגם

לקבל״.יכוליםהיו

יעקבלימבטיחבהתחלה

שלהאישיעוזרואיזק,

מאודשהואליצמן,

לשאלותי.להגיבמעוניין

שלחודשאחריאכל

מתחילהאניהתחמקויות,

רגיש.נושאשזהלהבין

מתנגדאוליהשרסגן

שללבו״הצללפעילות

מבין,גםהואאבלילד״,

שמדוברהנראה,ככל

שהואפוליטיגליםבשובר

שלאלהיזהרצריך

עליולהתנפץ

ויתור.פהשישזהעלויכוח״איןברלוביץ׳,לפי

אבלמדי,יותראותומבליטיםלאכמובןאנחנו

כךכדיעדלאאנחנולו.מודעיםבפירושאנחנו

מסוגלאהןכאלההחלטותאבלוחירשים.עיוורים

השיקו־כלאתשקלנושחור־לבן.שלההחלטות

לים

$TS1$השיקולים$TS1$

$DN2$השיקולים$DN2$ממשיכיםשאנחנוהחלטנוזאתובכלהאלה

העמותה.עםלנושישקרובהמאודהקשראת

למרותשליחות,שלמסויםסוגבזהרואיםאנחנו

כאלה״.במיליםלהשתמשהיוםמקובלשלא

הפלסטי־לרופאיםאמפתיהישגםלברלוביץ׳

נים

$TS1$הפלסטינים$TS1$

$DN2$הפלסטינים$DN2$נמנעיםוכעתהעמותהבמסגרתשהשתלמו

חלקשזהחושב״אניבתקשורת.עליהמלדבר

אידיאולוגיות,תנועותשתיביןלגיטימיממאבק

מאבקהפלסטינית,והתנועההציוניתהתנועה

הואמאיתנו.גדולושהואשניםעשרותשנמשך

בתוךמתמחים.מעלחולים,בתימעלמתנהל

אזשלו.החשבוןאתעושהצדכלהזה,המאבק

שהכתבהשמחשאניומתוודהמודהמבחינתיאני

לי־מחוץלאנשיםותגיעלאנגליתתתורגםשלך

שראל.

$TS1$.לישראל$TS1$

$DN2$.לישראל$DN2$בכלאותהשיקראובארם,אותהשיקראו

הומניטריתעבודהפהשנעשיתושיבינומקום,

אתלהביןיכולאניאבלהומניטרית.עבודהלשם

עלהסברתימאבקשמנהלתהפלסטינית,הרשות

פעולהלשתףמוכנהולאהעולמית,הקהלדעת

לושישמשהוזהכיהזה,הסיפורשלהחשיפהעם

בעצםאזישראל.שלשמהאתלהאדירפוטנציאל

שאנחנולאנשיםתחמושתניתן׳לאאומרים,הם

נגדם׳״.נאבקים

לבו״הצלמאחוריהעומדיםהאנשיםלכלכמו

חוששאבלבכנותלדבררוצהברלוביץ׳ילד״,של

סיום:לפנימדגישולכןהעמותה,בפעילותלפגוע

הפל־האלההדבריםשבגללרוצההייתילא״אני

סטינים

$TS1$הפלסטינים$TS1$

$DN2$הפלסטינים$DN2$להפך,וחלילה.חסילדים.יותרישלחולא

חושבאניאותם,מביןאנייבינו.שהםרוצהאני

במאבקבהתחשבמצדםלגיטימיתהחלטהשזו

נשמעשזהלמרותהמדינות.שתיביןהתעמולתי

אפילוואתםטוביםכךכל׳אנחנויפה,לאכאילו

אניאבלרם׳,בקולתודהלנולהגידרוציםלא

ביקורת״.מותחלאאפילו

12
חו־בביתהשמחהיחידשהמקוםלחשובמקובל

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$מהמחלקותאחתכלאבליולדות.מחלקתהוא

שלבסופוהיאילד״שללבו״הצלפועלתשבה

המנ־הקרדיולוגים,כיזהאולישמח.מקוםדבר

תחים

$TS1$המנתחים$TS1$

$DN2$המנתחים$DN2$הםהזהבפרויקטשפועליםהצוותיםושאר

כשהםלמחלקהמגיעיםהילדיםמיילדים.בעצם

ועדינותמיומנותובידייםהמוות,שלבצדכבר

עלהחיים.אלבחזרההצוותחבריאותםמושים

שפ־הרופאיםהקלה,ישנההאמהותשלפניהן

גשתי

$TS1$שפגשתי$TS1$

$DN2$שפגשתי$DN2$והילדיםוהגשמה,עמוקסיפוקמשדרים

מת־הםכיאותם,לראותאפשראיכברשנותחו

רוצצים

$TS1$מתרוצצים$TS1$

$DN2$מתרוצצים$DN2$ישבלבכדור.אחרירודפיםאיפשהו,להם

בשבועותושובשובליהזכירוכךהדרים,ארבעה

לחדרילהכניסשמצליחיםאנשיםוישהאחרונים.

כולו.העולםכלאתלבם

musaf@haaretz.co.il


