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 " על קורס "ספרות ורפואה
 

 פרופ' אהוד גרוסמן -דבר הדיקאן 
 

 תלמידים יקרים

התקדמותה של הרפואה בעידן הביוטכנולוגי מציבה בפניכם אתגרים לא פשוטים אך אל לנו לשכוח 

 שהרפואה בהווייתה מתבססת על מפגש בין רופא לחולה. 

מגמת הפקולטה לרפואה, כפי שאני רואה אותה, היא לחנך את רופא העתיד להיות לא רק בעל ידע 

ו לאיש תרבות משכיל ולחדד את רגישותו ומידת וכישורים בתחומו אלא בעת ובעונה אחת להפכ

 הקשבתו לחולה.

קורס ספרות ורפואה, שתוכנן על ידי בוגרת הפקולטה הד"ר לימור שריר ומתנהל בחסות הפקולטה, 

בא לענות על האתגר האינטלקטואלי והאנושי שהפקולטה מציבה בפניכם. באמצעות הקורס אתם 

ים, המשוררים, הפילוסופים, ההיסטוריונים והרופאים שיח אנושי של בכירי הסופר-נחשפים לרב

הפורשים בפניכם יריעה רחבה של התייחסות לעולם הרפואה מימי היפוקרטס וגלנוס , דרך תקופת 

 חולה.-הרמב"ם ועד ימינו וממחישים לכם את הפן האנושי ביחסי רופא

וב אל העשייה הגדולה של כולי תקווה שחוויית הקורס תלווה אתכם לאורך השנים ותוסיף נידבך חש

 בוגרי הפקולטה. 

 בברכה, 

 פרופ' אהוד גרוסמן
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 מתכננת ומרכזת הקורס –שריר -ד"ר לימור שרייבמן
 

עולם האקדמיה המודרני השתנה לבלי הכר מאז הציע תומס הקסלי לזנוח את לימודי המקצועות 

מדעיים, אבל אל לנו ההומאניים ולהתמקד במדע.  הרפואה נשענת על הנחות יסוד מתחומי ידע 

לשכוח שהיא מתבססת על מפגש בין אדם לאדם, בין הרופא לחולה. התמקדות במדע, גורמת כיום 

רפואיים, שהם לא פעם מודלים של הפרדה וניתוק: -לתחושה, שהרופא שבוי במודלים ביו

הטכנולוגיה החדשה מפרידה בין הרופא לחולה והרופא עצמו רואה לפעמים את אברי הגוף 

 טיפולו כאילו הם נפרדים מהגוף השלם.שב

זאת ועוד, מחקרים מדברים על שחיקה ותסכול מתמשך של רופאים כתוצאה ממרוץ אחרי ידע: 

התחרות בעולם האקדמי, כתיבת מאמרים מקצועיים, אשר לכשעצמם ממעטים לעסוק ברגשות 

את תחושתו שלעתים  ובחוויות אישיות, ותפקידים ביורוקרטים שנוספו על עבודת הרופא מעצימים

הינו שבוי בעולם מנוכר. בנוסף, הרופא לעתיד מפתח אמנם מיומנות ספציפית בתחומו אך עבודתו 

 התובענית מונעת ממנו מלהיפתח לעולמות אחרים לעתים עד כדי צרות אופקים.

 דווקא בעידן הקדמה והטכנולוגיה הולך הרופא ומתרחק מהחולה.

ר מרטין בובר בספרו "אני־אתה". הגותו מיוסדת על ההנחה שבני על חשיבות הדיאלוג  האנושי מדב

האדם עשויים ליצור את עצמם בכל רגע ורגע באמצעות דיאלוג משותף  ש"האדם נעשה אני באתה". 

 הווה אומר: אין לאדם "אני" ממשי אלא רק כשהוא יכול לומר בכל יכולתו "אתה.

וד בעבודת יומו לכנס באמת את הכוח הדרוש שואל מרטין בובר: " כלום יכול הרופא העסוק  מא

להגשמתו הדיאלוג הזה לגבי כל חולה וחולה? כלום אין החולה נהפך בעל כורחו מאתה למקרה עלום 

 ל"לז'"? -שם

אם נחשוב על כך, דווקא בעולם העתיק, בתקופתם של היפוקרטס וגלנוס, כמו גם בימי הביניים 

פא איש אשכולות שעסק בתחומי המדע השונים ובה בעת בימיהם של איבן סינא והרמב"ם, היה הרו

 בכתיבה ובפילוסופיה .

בעולם מתגברת כיום הנטייה להחזיר את משמעות מקצוע הרפואה במונחים של "היות אדם". אחד 

חולה באמצעות לימוד מדעי -התהליכים  הבסיסיים ביותר במהלך הזה הוא פיתוח הדיאלוג רופא

 medical-תהליך שהוא מתקדם בארה"ב שם נלמד תחום ההרוח בבתי הספר לרפואה, 

humanities  .הומנות ורפואה( כחלק מתכנית הלימודים( 

אני עצמי בוגרת הפקולטה לרפואה על שם סאקלר ורופאה בהכשרתי. בזמני, החינוך בבית הספר 

 לרפואה התבסס על מקצועות הרפואה והמדע בלבד, והחינוך ההומניסטי נעדר כליל מתכנית

עובדה שפתחה בעולמי צוהר אל עולם  –הלימודים. עם השנים התקרבתי למדעי הרוח והפכתי סופרת 

היצירה רחב האופקים ופיתחה בי את הכושר להתבונן באדם מפרספקטיבה רחבה ושלמה יותר. דווקא 

בעזרת היחשפותי לטקסטים ספרותיים למדתי להבין ולהתעמק ברגשות ובתחושות אנושיים ולהיות 

 ה לכאבו של אדם ולסבלותיו .ער

התנסותי ברפואה ובספרות הביאה אותי לרעיון ליצור שילוב מעניין של שני התחומים כדי להעשיר 

את חינוכם של הסטודנטים לרפואה כך  שבוגר הפקולטה לרפואה יהיה לא רק רופא אלא גם אדם. 
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שבמסגרתו אני חושפת את קורס ספרות ורפואה,   –ייחודית -וכך נולדה במוחי תכנית לימודית

שיח אנושי: סיפורת המעודדת דיאלוג עם -הסטודנטים לטקסטים ספרותיים כגון אלה שעיקרם דו

הקוראים וסיפורים על רופאים ועל מחלות, שירה החשופה לפרשנויות שונות. לימוד מעין זה נועד 

שבהם עדיין לא  לשכלל, לדעתי, את יכולתם של הסטודנטים לרפואה להתמודד בעתיד עם מצבים

נתקלו במציאות ואף מהווה עבורם  מעין אתנחתא להרהור ולתהייה, לקתרזיס ולעשיית דין וחשבון 

 עם העשייה הגדולה.

ני אקורס ספרות ורפואה התקבל בהתלהבות על ידי הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב ודיק

לטות אחרות. גישה זו עולה בקנה הפקולטה אף נענו לבקשתי לפתוח את הקורס לסטודנטים מפקו

אחד עם החינוך הפלורליסטי שאני מאמינה בו ועם גישתה של אוניברסיטת תל אביב לחינוך 

 אינטגרטיבי ואינטרדיסציפלינרי .
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 רחולה / ד"ר לימור שרי -דילמות ביחסי רופא -הרהורים על ספרות ורפואה
 

 אביב . -עמ' . בהוצאת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל 1000כרכים,  4

 .2016תשע"ז/ אוקטובר 

 על הספר:

 ספר הגות זה נכתב על ידי בעקבות התנסותי רבת השנים בקורס ספרות ורפואה. 

הספר, על ארבעת כרכיו ועשרת שעריו, מהווה מאגר אנציקלופדי של ידע ומחקר המציג את הזיקה 

 שבין ספרות ורפואה מנקודת מבטי כרופאה וסופרת. 

מדעיים ואתיים משולבים קטעים פואטיים וסוקר השתקפויות של -הספר מציג היבטים רפואיים

בי גלנוס, כמו גם בימי הביניים, בתקופתם של נושאים אלה בעולם העתיק, בקורפוס ההיפוקרטי ובכת

שער  -אבן סינא והרמב"ם. כמו כן נסקרת התפתחותם בתרבות היהודית והעברית ובחוקי המדינה 

 האתיקה הרפואית. 

מדעי מופיעות בספר סקירות היסטוריות של מחלות שהשפיעו על עולם הספרות, עם -בהיבט  הרפואי

קופה, לצד ניתוח אספקטים רפואיים חדשניים. עם שערי הספר ניסיונות לבאר את פשרן בראי הת

 נמנים גם שער נרחב העוסק בפסיכיאטריה ושער העוסק ברופאים במלחמת העולם השנייה.

חולה נדונה תוך מחקר -ממדית ביחס לדמותו של הרופא ולדילמות שביחסי רופא-גישתי הרב

הספרות העולמית והמקומית ואף על  המושתת על טקסטים של סופרים קנוניים הבולטים בסצנת

יצירות פרי עטי. רופאים שיקראו בספר יופתעו להיווכח כי דילמות שהעסיקו את הרופאים במהלך 

 ההיסטוריה רלוונטיות גם בימינו.

 הספר מתייחס גם להרצאות של  אנשי הרוח והרופאים שנטלו חלק בקורס. 

 צילומי ההרצאות מופיעות באינטרנט.

ששילוב של הקורס עם הספר מהווה נדבך חשוב בהקניית החינוך להומנות ברפואה אני מאמינה 

 שעולה בקנה אחד עם השאיפה למצוינות של רופאי העתיד.

 בברכת הצלחה בהמשך הדרך,

 שריר-ד"ר לימור שרייבמן
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 רפואה -ההיבריס/ עומר מינץ
 

כשהייתי קטן אני זוכר את אמי מספרת לי בלילה על המיתולוגיה היוונית, על אודיסאוס, הרקולס, 
ושלל האלים, אולם סיפור אחד תמיד ליווה אותי במוחי רגעים ספורים לפני השינה, סיפורו של טרויה 

איקרוס הממציא המדופלם ובנו דדלוס שעף קרוב מדי לשמש ובעקבות כך נפל לסופו. תמיד האמנתי 
 שהבנתי את משמעות הסיפור ולמדתי מלקחיו, אבל נסיבות חיי יצביעו אחרת.

ם נדיר, מום שעל אף כל הידע והמחקר הרפואי שעמד לרשות הרופאים לא בלידתי התגלה אצלי מו
הופיע בשום בדיקה מוקדמת. כשהרופאים הסבירו את המצב למשפחתי ואמרו כי נותרו לי רק ימים 
ספורים לחיות, הוריי עשו מה שכל הורה היה עושה במצבם והחלו לחפש תרופה בכל מקום אפשרי. 

ו גוף ממשלתי שהיה מוכן לשמוע אותם בתקווה לנסות ולמצוא תרופת הם התחננו לכל רופא חברה א
פלא שתוכל איכשהו להציל את חיי. לאחר שמאמציהם לא הניבו שום הצלחה הם החלו להתפלל לנס, 

 ונס אכן הגיע.
באותה התקופה חברת תרופות חדשה החלה בתהליכי פיתוח של טיפול ניסיוני לשכתוב מחדש של 

ניזמים שתאיהם כבר עברו מיון, טיפול שלא היה אפשרי עד התגליות האחרונות גנים פגועים באורג
במחקר על הגנום האנושי, הטיפול היה בשלביו הקליניים הראשוניים בלבד ואפילו לא נוסה עוד על 
בע"ח, על אף זאת הורי התחננו שיבצעו בי את הטיפול בטענה כי בלעדיו אני אמות כך או כך. בדיעבד 

 שהו היה עוצר אותם ומונע את הניסוי כל העתיד היה נראה אחרת.אולי אם מי
אחרי שכנועים רבים גופי הממשלה הרלוונטיים הסכימו לאפשר לי לקבל את הטיפול, ולשמחת כולם 

 הוא הוכתר כהצלחה מסחררת ושוחררתי לבית הורי מספר ימים לאחר מכן.
ת הצלחת הטיפול והפרסום הרב שנלווה כמובן שמאותו רגע הפכתי ל"פוסטר בוי" של החברה, בזכו

עליו החברה הצליחה לגייס משאבים רבים, והחלה לשווק טיפולים גנטיים כמעט לכל מחלה כרונית 
מוכרת מאוטיזם ואלצהיימר עד לסוכרת ואפילו סרטן, הטיפולים שלה היו כל כך יעילים שהחברה 

 ר לטיפולה.החלה לאבד מהונה בשל כמות האנשים הבריאים שלא נזקקו יות
השנים הבאות של חיי העברתי בנעימים ללא אירוע משמעותי שראוי לציון, חיים משעממים  18את 

למדי. אולם הכל השתנה כאשר החברה פנתה אלי בשנית, ובקשה ממני שוב להיות הנבדק הראשון 
שלהם לנסיוב חדש אשר ישנה את המין האנושי. את משאביה האחרונים של החברה היא בחרה 

השקיע בנסיוב חדשי אשר לא ירפא מחלות ופגמים, אלא ישביח את הגזע האנושי. לטענתם הם ל
הצליחו בעזרת אותן טכנולוגיות גנטיות שהצילו את חיי בעבר להקנות לאורגניזם תכונות משופרות 
ומעוצמות, במילים אחרות הטיפול יאפשר לי להיות יפה יותר, חזק יותר, חכם יותר ופשוט יותר. 

לה היססתי לשמש שוב כ"שפן הניסיונות" שלהם, פחדתי כי אני לוקח סיכון שלא לצורך ועלי תחי
להסתפק בנס הקודם שהם העניקו לי ולסיים בזאת. אולם מנגד נימקתי את רצונותיי לעבור את ההליך 
בטענה כי אני חייב את חיי לחברה וכי זה המינימום שאני יכול לתת להם בחזרה בשעתם הקשה, על 

ף שנימוקים אלו היו רק תירוץ ובתוך תוכי ידעתי כי האפשרות של להיות יותר משאר האנשים א
הפשוטים קסמה בעיניי. את החודש הבא ביליתי במתקן סודי של החברה שם הוחדר לי הנסיוב ולאחר 
תקופת התאוששות קצרה הופתעתי לגלות כי הניסוי צלח וכפי שהובטח לי תווי פני היו יפים 

 ם יותר, שרירי היו גדולים וחזקים יותר ומוחי היה חד יותר מאי פעם.ואסתטיי
את העשור הבא של קיומי חייתי כמו "סופר סטאר", ביליתי בכל המקומות הנחשבים, הכרתי את כל 
הכוכבים הנוצצים של החברה הגבוהה ויכולתי להשיג או לקנות כל דבר שרק הייתי חפץ בו. בזכות 

לאנושות" )או לפחות כך הם שיווקו את הטיפול(, גם מצבה הכלכלי של  ה"מתנה החדשה של החברה
 החברה התאושש והיא חזרה להיות בעלת ממון וכוח יותר מאי מפעם.

אולם בצרוף מקרים מפתיע )שתמיד נראה לי חשוד מדי( בניגוד לתרופות הקודמות שלהם, החברה  
צב בו רק העשירים שבעשירים יכלו טענה שיצור הנסיוב החדש מאוד יקר ומורכב. כך נוצר המ

להרשות לעצמם לרכוש את הטיפול הגנטי שיכל לרומם אותם לשלב הבא באבולוציה האנושית. לי 
לא היה אכפת משאר האנשים שלא יכלו לזכות להיות במצבי, אני שהיקום קבע שלא היה אמור לחיות 

 בכלל יותר מימים ספורים כתינוק היה עכשיו מלך העולם.
בדיעבד אני מבין כי זהו הטבע האנושי לרצות יותר ויותר ולא להסתפק בכל מה שכבר השגת, לצערי 

אך באותה התקופה לא הבנתי זאת, וכאשר פנו אלי בשלישית עם ההצעה המפתה ביותר שלהם לא 
 חשבתי פעמיים לפני שהסכמתי.
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ות את הגביע הקדוש חוקרי החברה האמינו כי בזכות שגגה מחקרית באחד מניסוייהם הם מצאו בטע
של הטיפול הרפואי וכי היה ברשותם את הטכנולוגיה המאפשרת לא פחות מלהעניק חיי נצח למין 
האנושי. החמדנות האנושית שלקיתי בה, לקחת עוד ועוד, ולהראות לאלוהים כי התינוק שהוא גזר 

יע למצב של אל, עליו למות ללא עוול בכפו עומד להתקרב אליו ולהיות הראשון מבני התמותה שיג
 מנעה ממני מלחשוב על ההשלכות האפשריות של ההליך, והסכמתי בלי שום היסוס לטיפול.

הטיפול היה ארוך וכרך סבל וכאבים קשים, זה היה כאילו הטבע עצמו מנסה למנוע ממני מלהפר את 
לפי כל אחד מחוקיו הבסיסים ביותר. אבל למרות הקושי הלא יאומן שהרגשתי סיימתי את ההליך, ו

הבדיקות וניסויים שבוצעו עלי הוכח ללא צל של ספק כי הגשמתי את החלום של חיי נצח. הבדיקות 
שעברתי הראו שלא יריות או רעל או אש או טביעה יכולים  לפגוע בי. יתרה מזו המדענים לא הצליחו 

 שם "מוות". לראות שום סממנים של הזדקנות בתאי כך שלכל דבר ועניין רופאתי מהתסמין הידוע ב
ההודעה בדבר "רפוי יכולתי למות" הופצה לכל גופי החדשות, וכל העולם צהל וחגג את העובדה 
שסוף סוף הצלחנו "לשנות את חוקי המשחק" ובעתיד הלא רחוק מוות יהיה רק נחלת העבר. אולם לא 

קורבנות עברו יותר ממספר שעות לאחר תחילת החגיגות עד שהחלו להגיע דיווחים ראשוניים על 
 המגפה שכונתה ע"י שורדיה האחרונים "היבריס".

אף פעם לא עניין אותי מדע או רפואה כך שלא הבנתי בעצמי מה יכול לגורם למגפה שכעבור יום אחד 
יכולה לחסל יותר משלושים אחוז מהמין האנושי, ואיך אף מדען או חוקר בחברה שכל כך בטחתי בה 

זה יכול לקרות. אולם כמה מדענים ממשלתיים הצליחו לגלות לא העלה בדעתו את האפשרות שדבר כ
כי החיידקים שהיו בגופי בעת ההליך הרפואי נחשפו גם הם לנסיוב ששינה אותי, דבר שהשפיע גם על 

 המטען הגנטי שלהם ובדומה אלי הם היו עכשיו מוטציות בלתי ניתנות להשמדה. 
לאה והלאה עד שבתוך מספר ימים כל המין אותם גורמי מחלה החלו לעבור ממני לקרוביי וכך ה

האנושי שהיה על מפתנו של עידן חדש נעלם לחלוטין, ורק אני התינוק שלא היה אמור לשרוד, נותר 
 לבדו בכוכב שומם ללא דבר פרט מזיכרונותיי על התקופה בה עפתי קרוב מדי לשמש.

 
 ג'ון סמית -
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 אדריכלות -גולןיעל  אם תביט מי מאחור, אולי תדע שזה אני/
 

 בוקר טוב לך, חבר יקר שלי. 
 כך אני פותחת את הבוקר שלי כבר מספר שנים. מאז שנודע לי. או בעצם לא נודע לי.

אני פוקחת עיניים, מוודא שהשמש זורחת, שכל החלקים שלי עדיין במקומם, ומברכת את החבר שלי 
 -רים, ובמיוחד כלפי חבר מסוג זהכלפי חב -בברכת בוקר טוב. בכל זאת, רצוי לשמור על נימוס

שחולק איתך את גופך. ועדיף שלא לעורר את חמתו, שמא יחליט לנקום ולהטיל את נחת זרועו על 
מערכות הגוף שלי. למעשה, מעולם לא ראיתי אותו, לא חזיתי בעדות לקיומו בגופי שלי. המעט 

של משפחתי. מתמיד בנוכחותו בין שנודע לי עליו, זה שהוא בעל וותק חברות מרשים באילן היוחסין 
כל הדורות, מלווה אותם במעבר בין המדינות והיבשות, במאבקי המלחמות, בחילופי ממשלות 

 ובעיקר בתהליך יצירת הדורות הבאים. 
בשנות נעורי התוודעתי לקיומו של ה"חבר הדמיוני", ולאפשרות כי קיים סיכוי סביר שכרטיס חבר 

אך מעולם לא קיבלתי את האישור לכך. זה "לא הזמן" לוודא זאת. מתי  המועדון שלו תקף גם עבורי.
יגיע הרגע? ביום מן הימים. אולי עוד שנה, שנתיים, עשר ואולי גם עשרים. זה לא נתון לשיקולי. 
לשיקולו של מי? של מישהו, שיהיה מספיק דומיננטי ובטוח בעצמו לומר שהגיע הרגע. ועד שהרגע 

ם סימן שאלה שמרחף מעל הראש, עם החבר שלי כמובן, ועם צפייה בתהליך הזה יגיע, אני חייה ע
הבנייה של הגרדום הרוקם עור וגידים באופק. אני חוזה בקורות העץ נערמות זו על גבי זו, מתחילות 

 לקבל צורה וסדר במרחב, למקרה הצורך, כשיגיע הרגע כמובן. 
כנראה שלא הרפה את אחיזתו גם מאימהותיהן, הוא היה לצדן של שתי סבתותיי ברגעיהן האחרונים, ו

וגם מאמי. אבי מתכחש אליו ולא מוכן לבדוק את מידת אדיקות חברותם. אם יתגלה כי קיימת ביניהם 
 חברות דמים, אדע שהברית שלי אתו נחתמה מראש ולא נתונה להסתייגות מצדי. 

ת. שלצערי לא יוכלו לבודד ומה יקרה כשאדע שאני אכן חברה בכת הזאת? ננקוט בפעולות הדרושו
אותי מהחבורה, אלא ישמרו על חיי, וכל זאת הודות לפרידה לשלום מכמה איברים מגופי. אבל אני 

 צעירה מידי בשביל לחשוב על זה כרגע. או נוטה להאמין בכך. בכל אופן, זה לא הרגע. 
 

בעקיפין, כמו מלכת ההתעסקות בחבר רודפת אותי. לעיתים תכופות הוא עולה בשיח, במישרין או 
 הכיתה שדורשת לעמוד באור הזרקורים בכל מחיר. 

אחות סבתי. יושבים בצוותא מתחת למזגן בסלון ביתה  -המשפחה מכונסת כעת בחברת דודתי
בקיבוץ, ומעכלים את סעודת יום השישי. "הילדים בילו את רוב שעות היום בבית הילדים" היא 

קצרים כאשר היו באים לבקרם". היא חולקת עמנו סיפורים  מספרת, "וראו את הוריהם למשך רגעים
מימי ראשית הקיבוץ. "את אביכם לא הצלחתי להכניס לבית הילדים, מאחר ולא ראו בו כבן הקיבוץ. 
אומנם ראשי הקיבוץ אישרו את אימוצו וגידולו על ידי, על אף תקופת הצנע שהכתה אז בקיבוץ. אך 

עם שאר הפעוטות". דודתי שמשה כאם עבור אבי בשנות חייו  שללו את הכנסתו לבית הילדים יחד
הראשונות, לאחר שאמו נפטרה, כשלושה שבועות לאחר לידתו. "ההחלטה על הגעתו של אביכם 
לקיבוץ התקבלה ימים בודדים לאחר בואו לאוויר העולם, כאשר בישרו לסבתכם על מחלתה. אך 

נתך?" שאלתי בתמיהה. "על מחלתה של סבתכם נודע "מה כווידעתי כי זה העתיד לבוא מזה זמן רב". 
לנו תקופה ארוכה לפני שנאמר לה. הרופאים לא רצו שהיא תחל בהליך הטיפול דבר שהיה מסכן את 
חייו של אביכם. לכן הם עדכנו אותה במצבה רק לאחר שכרעה ללדת אותו, ובזה היא ידעה שהפור 

שתיקה מילאה את החדר, אך בראשי היה תוהו ובוהו מוחלט. על ידי מי ההחלטה הזו  נפל".
התקבלה? כיצד החלטה שנוגעת לגורל סבתי התקבלה ללא ידיעתה והתערבותה? מה אם יכלה לרקום 

 במוחה תוכנית חלופית? 
 אך אם סופה של מעשיה זו היה שונה, כנראה שגם סופה של זו המסופרת כעת היה אחר. 

 צודק? מה נכון? מה עדיף? מי מועדף? מיהו המעדיף?  מה
 בדבר אחד איני מתילה ספק, החבר מעדיף אותנו. 

 
לא מעטות הפעמים שבהן אני חושבת מה אם. אם יבושר לי כי אני בת מזל ואיני חולקת את גופי עם 

דורות, בניגוד זרים; או שמא אני בכל זאת בת מזל ומסתובבת בעולם בחזקתו של ידיד המשפחה זה 
 .לשאר בני התמותה הבודדים האחרים
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ברגעים אלו אני מנסה להשתיק את חוסר האופטימיות המאפיינת אותי, ולהאמין שלמרות השחורות 
  .שאני צופה לעצמי במרבית שנות חיי, במקרה זה אצא בקול ששון ושמחה ואודה על טעותי

האלו, יש לתת חשיבות לצורך ולמקומן של כל אך עד שאדע מה הוא גזר הדין, עד לבוא קץ התהיות 
 . המחשבות המאיימות, המרגיזות והמדכאות בחיי, שקיים סיכוי סביר שהיו לשווא

לעיתים אני שוקלת להכריז כי "הנה הגיע הרגע המיוחל"! אני אקבע מתי יוסר הלוט מהאפלה 
מסתיר מפניי. אך, יש האופפת את גורלי. אני האחראית לגופי ורוצה לדעת מה הוא הסוד שהוא 

הסתייגות מנקיטת צעד בוגר ומתנשא זה. אם ארץ לעולם לא, המסתתרת מאחורי דלת הקסמים היא 
האם חוסר הידיעה עדיף  -אפלה וקודרת, למה לי מהגעתי אליה בטרם עת. כלומר, לגופו של עניין

 מהידיעה עצמה?.
 

יעתן של תופעות שהחבר שלי אחראי הוסבר לי שיש צורך בבדיקות תקופתיות, לגילוי מוקדם ומנ
או לפחות לחלקן, כי הממזר עשוי להשאיר עקבות  .להן. שאולי רצה הגורל והן לעולם לא יופיעו

אמי החלה להיבדק לאחר פטירתה של סבתי, שמעולם לא הודתה במחלתה בפניה. שאינן נראות לעין. 
צוקותיה כלפי אהוביה. מצבה הוסק כיאה לאם יהודייה ניצולת המחנות הבוחלת בשיתוף רגשותיה ומ

על ידי אמי רק כאשר זו הראשונה הגיעה לשולחן הניתוחים... כדי לטפל בזממו של החבר. עם חבר 
 כזה מי צריך אויבים?

 הנושא מעולם לא נידון ביניהן בקול, אלא רק על ידי מבע עיניים. 
 כמו כתם שהולך ומתפשט.כעת אני מבינה ששתיקה מלווה את סיפור חייהן של נשות משפחתי, 

 
נוכחותו של החבר האוחז במושכות חיי שולטת בי ובאופיי. מאלצת אותי לתהות באופן תדיר ובלתי 
פוסק לגבי העתיד ולפקפק בהווה. האם חיי מנוצלים כראוי? האם עלי לצאת משאננותי ולפעול למען 

 הקמת משפחה? האם הגיעה העת? האם איחרתי את המועד?.
אחרות מוגבלות מהידיעה או מהעדרה? האם הן נותנות לחשש שמסלול חייהן עשוי  האם גם נשים

להיקטע בפתאומיות לכבול את ידיהן ומנהלות חיים צנועים? או מתייחסות לחבר כתמריץ למנף 
 שאיפותיהן והחלטותיהן?.

 היכן שאר הנשים? ולמה הן לא משמיעות את קולן המבוהל כמוני?
 

 קוראים לי יעל
הגורמת לפעילות מופחתת של גן זה, המעורב בבקרה  BRCA1 י נשאית של המוטציה בגןאנואולי 

 על צמיחת התאים ובתיקון נזקים הנרכשים בדנ"א. 
 דבר הגורם להצטברות מוטציות בגוף, ובמקרה של משפחתי לסרטן השד והשחלות. 

 .תוצאות הבדיקה מונחות מולי
 אבל גם בלעדיהן ניתן לשער את התשובה. 

 
 הסיפור הזה מוקדש לכל נשות המשפחה המופלאות, ולגברים שלצידן.
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 רפואה -הלב האוהב/ צבי ליבוביץ
 

 איבר מיוחד הוא הלב, 
 בעל שתי עליות ושני חדרים, 

 בעל ורידים עבים ועורקים חזקים, 
 מזרים הוא דם על מנת להפיח בנו חיים. 

 
 ליבנו היקר, עטוף בשלוש שכבות 

 מוגן הוא על ידי כלוב צלעות, ואם זה לא מספיק,
 כך, בטוחים אנו שלא יאונה לליבנו כל רע, 

 ושהמסתם המיטראלי ימשיך לתפקד כשורה. 
 

 אולם, עם כל מערכת ההגנה המרשימה,
 ליבנו לא מוגן מכל סכנה. 

 עצבות, בדידות, חוסר ביטחון, ולב כואב 
 הם כולם מנת חלקו של הלב. 

 
 יש ייסורים וכאבים נפשיים שאנו חווים, 

 אותו הלב מרגיש כסכינים חדים וחודרים. 
 שמים ידינו על חזינו כדי להרגיש את ליבנו המכווץ, 

 מרגישים כיצד לרסיסים הוא נותץ. 
 

 אולם, אל לנו לברוח מדווי וממכאובים, 
 אלו מרכיבים חווית חיים מלאים ועשירים,

 דים, צומחים וגדלים, מתוך חוויות אלו אנו לומ
 נותנים מקום לליבנו היקר והאהוב להרגיש ולהחלים. 

 
 וכשהוא מחלים, יש לו מקום פנוי לאהוב ולהיות נאהב.

 
 לפעום בחוזקה ולעלוץ לקראת דברים חדשים ומרגשים, 

 לראות את העוצמתיות בחיים הכל כך יקרים . 
 לאים,מתרגש הוא מאהבה חדשה, משקדייה מלבלבת ומחברים נפ
 מרגיש הוא הודיה על ההזדמנות לחוות חווית חיים מלאים. 

 
 איבר מיוחד הוא הלב. 
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 פסיכולוגיה -ההיית, או חלמתי חלום?/ בר יונה
 

דבורה גולדשטיין הייתה בת שישים ושלוש כשהחלו התסמינים. בתחילה, היו אלה רק רגעי בלבול 
מכן, החלה לשכוח חלקים קטנים מיומה. פעם במבטה, תוהה היכן השאירה את מפתחות הבית. לאחר 

שכחה האם הלכה למכולת, ופעם אחרת שכחה האם ראתה תוכנית זו או אחרת בערוצי הכבלים. 
דבורה חיה בגפה ולה קרובי משפחה מעטים, ולכן תסמיני מחלתה החמורים יותר הצליחו לחמוק 

תה באמצע הרחוב הסמוך לאורך תקופה ממושכת מסביבתה הקרובה. אילולא ההתמוטטות שחוו
לביתה, כנראה שהיו עוברים עוד שבועות רבים לפני שדבורה הייתה מתאשפזת במוסד ומקבלת 

 טיפול ראוי.
באותו ערב כשדבורה חוותה התמוטטות, התמזל מזלה ועברתי ברחוב הרימון בדרך לביתי. לא 

אמי אשר נראתה מבולבלת.  הרגשתי בר מזל במיוחד, כי מול עיניי עמדה אישה מבוגרת כבת גילה של
שיערה היה סתור וחולצתה הייתה מלאה בכתמים, וניכר היה שלא התקלחה מזה כמה ימים. בתחילה, 
חשבתי שהיא אחת מתוך מספר חסרי בית שהתגוררו ברחוב זה, ולא הקדשתי לה תשומת לב רבה. 

בחנות כדי לקנות כמה באותו ערב היינו אמורים לחגוג את יום הולדתו של בני, ועל כן התעכבתי 
 מצרכים ברגע האחרון. לא יכולתי להרשות לעצמי לאחר. 

כוונתי הייתה לחלוף על פניה מבלי להתעכב, אך ברגע שעברתי לידה, תפסה דבורה בזרועי והחלה 
לצעוק, "דני שלי! בבקשה, האם ראית את בני שלי? אני מחפשת אותו כבר שעות!" עמדתי במקומי, 

תיה. הרי זה לא סביר שבנה באמת נעדר, הרי כל אדם הגיוני היה פונה למשטרה עדיין המום מצעקו
בעניין זה. אבל משהו עצר בעדי מלהמשיך הביתה. אולי זה היה המבט בעיניה, מבט נואש ורדוף 
שעדיין אינו מש ממוחי, לא משנה כמה פעמים אני מנסה לשכוח אותו. מבט זה הוא מסוג המבטים 

הוא אוצר בתוכו רגע כל כך כאוב וטראומתי מחייו של האחר עד אשר הוא נחרט שאינך יכול לשכוח. 
בזיכרונך לעולמי עד. עצרתי, למרות שידעתי שאאחר ליום הולדתו של בני, אבל המחשבה שיכול 

 להיות שילדה של האישה הזאת אכן נעדר לא אפשרה לי להמשיך בדרכי. 
פרטים עליה ועל דני שלה. אבל דבורה בשלה, רק ניסיתי לדובב אותה כמיטב יכולתי ולדלות עוד 

חוזרת שוב ושוב על אותו המשפט, "האם ראית את דני שלי?". לבסוף לאחר דקות ארוכות שבהן 
העליתי חרס בידיי, התקשרתי למשטרה. כבר אז חשדתי שמשהו לא בסדר עם האישה ברחוב, אך 

הסברתי למוקדנית את מצבה וסיפרתי משלא הצלחתי להתמודד איתה לבדי, נאלצתי לקרוא לעזרה. 
לה שהיא טוענת שבנה נעלם ושהיא אינה מצליחה למצוא אותו. המוקדנית שענתה לי אמרה 
שהמשטרה כבר שולחת ניידת לכיווננו, וביקשה שאחכה במקום עד שתגיע. מיד לאחר מכן הודעתי 

תיים, דבורה המשיכה לאשתי שלא אגיע בשעה הקרובה הביתה, ושאסביר לה מה קרה כשאחזור. בינ
לצעוק שוב ושוב, חוזרת על שמו של דני עד שגרונה ניחר. ניסיתי להרגיע אותה ככל יכולתי, אבל 

 שום דבר לא עזר. 
לבסוף, ניידת המשטרה הגיעה. הסברתי לשוטרים מה קרה בזמן שדבורה המשיכה לשאול על דני, 

קחת אותה לבית החולים, לאשפוז. ולאחר כמה דקות שבמהלכם ניסו לדובב אותה, הם החליטו ל
דבורה לא הפסיקה לצעוק, וקולה רק גבר בזמן שהכניסו אותה לניידת. שאלתי את השוטרים אם יש 
עוד משהו שאוכל לעשות, מכיוון שבאותו הזמן אפילו את שמה לא ידעתי, והרגשתי לא בנוח 

 להמשיך הביתה כאילו לא קרה דבר. 
ל מה שניתן, אך עדיין תחושת חוסר הנוחות לא משה ממני, גם השוטרים הסבירו לי שעשיתי את כ

 כשהגעתי סוף סוף לביתי באיחור ניכר. 
בימים הבאים זיכרון פניה של האישה לא מש ממני. מצאתי את עצמי לא פעם תוהה מה קרה לה 
ולדני, אשר את שמו לא הפסיקה למלמל גם כאשר השוטרים הגיעו. תהיתי מי הוא היה. האם הוא 

 כלל אדם אמיתי, או שהוא יציר דמיונה? ב
לבסוף לאחר שבוע, פניתי שוב למשטרה כדי לברר מה עלה בגורלה. עדיין חשתי אשם על כך שלא 
עזרתי לה יותר, אך גם הייתי סקרן לגבי זהותו של אותו דני. היומנאי אמר שפינו אותה באותו הערב 

 ל היה לספק לי עוד פרטים. לבית החולים בילינסון ונתן לי את שמה, אך לא יכו
מצאתי את עצמי עומד מול תחנת המשטרה, מתחבט בשאלה האם להמשיך במסע המגוחך הזה. הרי 
מה לי ולאישה הזאת? בסופו של דבר, דבורה הייתה זרה גמורה, וכנראה שגם הייתה שרויה במצב 

ית החולים בילינסון. גם נפשי רעוע. לדאבוני, נפשי לא נתנה לי מנוח, ומצאתי את עצמי נוסע אל ב
בבית החולים, מול עמדת האחיות, עדיין התחבטתי בשאלה האם קיבלתי את ההחלטה הנכונה בכך 
שהופעתי כאן היום. למרות חששותיי, עדיין הייתי נחוש לגלות את סיפורה, גם אם עמוק בתוכי 
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התמוטטות עצבים או קיוויתי שכבר שיחררו אותה בחזרה אל ביתה, ומה שעבר עליה היה לא יותר מ
 מחסור בשינה. 

הסברתי לאחות שאני מחפש אחר מטופלת שאושפזה שבוע קודם לכן, אישה מבוגרת בשם דבורה. 
בליבי עדיין קיננה תקווה שהאישה שאני מחפש כבר שוחררה מבית החולים. אך תקוותיי התבדו 

ות. רגליי נשאו אותי כשהאחות הפנתה אותי לקומה הראשונה. "היא נמצאת בלובי," אמרה בפשט
 למעלה באיטיות בזמן שהתלבטתי מה אגיד לדבורה כשניפגש בשנית. 

לבסוף, איתרתי את דבורה בלובי, אך היא לא ישבה לבדה. לצידה הייתה אישה מבוגרת שדיברה אליה 
בחביבות בזמן שסרגה. עמדתי בכניסה דקות ארוכות והבטתי בהן, עד שהאישה שסרגה איתרה אותי 

"גם אתה הגעת לבקר את דבורה? בוא, שב. אין לה יותר מדי אורחים," היא אמרה לי  במבטה.
בחביבות והחוותה על המושב לצדה. התיישבתי לצידה בחשש מסוים, אך חיוכה הנעים סייע להרגיע 

 את עצביי המרוטים. 
ותה כלל, "אז מאיפה אתה מכיר את דבורה שלנו?" היא שאלה בשמחה, ואני התוודיתי שאיני מכיר א

שהביא לאשפוזה שבוע קודם. "באתי, אני מניח, בשביל לגלות מה קרה לה. וגם,  אבל אני הוא האדם
בכנות, רציתי לדעת מי הוא אותו דני המסתורי שחזרה על שמו פעמים רבות באותו הערב," השבתי 

מתקדם,"  בשקט בזמן שחיככתי את ידיי על מכנסי בעצבנות מסוימת. "לדבורה שלנו יש אלצהיימר
האישה התוודתה בפניי בזמן שהמשיכה לסרוג. "ודני... דני היה הבן שלה," אמרה בעצב. "הוא נפטר 
לפני שלושים שנה. טבע בים," המשיכה באגביות, כאילו היא מתייחסת אל תפריט ארוחת הערב. 
"בשנה האחרונה מצבה החמיר ותכננו להעסיק מטפלת, אבל אחרי ההתמוטטות שעברה בשבוע 
שעבר, כנראה שהיא תעבור למוסד על מנת שניתן יהיה להשגיח עליה בצורה טובה יותר." האישה 
הניחה את מסרגותיה בצד והביטה בדבורה, שפתיה מתעקלות מעלה בחיוך עצוב. "ככל שהמצב שלה 

 מחמיר היא מדברת יותר ויותר על דני, ואנחנו לא מתקנים אותה. אין טעם לשבור לה שוב את הלב." 
כל אורך סיפורה ישבתי בדממה, אבל עכשיו הרגשתי כאילו משהו בתוכי נסדק. לפתע דבורה הרימה ל

את מבטה, עיניה העצובות מישירות מבט אל תוך עיניי. "דני? כמה חיפשתי אותך," היא אמרה, 
 מושיטה לעברי יד רועדת. 

 .אני רק לקחתי את ידה ואני?
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 רפואה-תליחווית סטודנט לראשונה/ פארס 
 

 משתוקק להתחיל סוף סוף את הלימודים,
 לאחר השקעה של שנים,

 מתחיל את הסמסטר הראשון,
 נחשף למקצועות מרתקים ולעמיתים חדשים,

 שיילוו אותי לאורך השנים.
 

 במהרה מגלה,
 שציונים שהתרגלתי אליהם בתיכון,
 בין כותלי האוניברסיטה, הן בגדר,

 משימה כמעט בלתי אפשרית.
 אין זה אומר,אך 

 להתפשר ולהסתפק במועט,
 להפך זה מעודד שאפתנות למושלמות,

 על מנת שבדרך יהיה אפשרי,
 לכל הפחות להשיג מצוינות.

 
 בתום תקופת המבחנים הראשונה,

 מרגיש באנחת רווחה,
 שהצלחתי לשרוד תקופה תובענית זו,

 באותה עת מרגיש אכזבה,
 לאחר שנכזבו ציפיותיי,

 תוסס אווירה לימודית, שזה מקום שלא רק
 אלא גם מסגרת חברתית.

 אומנם האמת המרה,
 כל אחד דואג רק לעצמו,

 וההרגשה היא כמו זאב בודד.
 

 מקפיד להסיק את הלקחים המתבקשים,
 ולאחר שנהנה מהפוגה קלה,

 מתחיל להתכונן לסמסטר הבא,
 עם תנופה גבוהה והרבה אופטימיות.

 
 מחליט לשמור על קשר הדוק,

 עמיתים מועטים מחוגים שונים,עם 
 שזכיתי להכיר בקורסים משותפים,
 ומקפיד להתמקד בעיקר בלימודים,

  ובשמירה על אורח חיים בריא ונעים.
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 רפואה  -/ רוני בירן 17חדר 
 

 א.
 בעיניים כלות, על מיטת חוליו

 צמוד לקיר, בצד המסדרון
 הוא הביט בתנועה הרוחשת סביב

 ועיניו זועקות כלימתו.
 במסדרון, תנועה ערה,

 חולפים על פניו,
 יוצאים ובאים אל החדרים השונים, 

 מהם בוקעים הקולות: גניחות, חרחור כבד, דיבור חלש.
 המולה רבה.

 
 ב.

 הוא מתהפך בקושי אל הקיר, 
 מחפש תנומה שתפיג את השעה הקרובה,

 שלא ישתקף המבט החומל מהעיניים שצדו את עיניו. 
 -שממול, מתקתק בקצב חרדותיו  השעון התלוי על הקיר

 "אל תישן, איש זקן, 
 פן תעלם".

 הוא נאבק בין הרצון לברוח אל השקט 
 לבין הפחד להיעלם לבלי שוב בעקבותיו. 

 
 ג.

 גלגלי עגלת האוכל , נוקשים על הרצפה.
 רעש מטלטל אותו משרעפיו.

 מביט בשעון ותוהה כמה זמן חלף.
 ו.תקתוקיו אינם תואמים את קצב מחוגי

 נצח בן חמישה צעדים של רגע קט, 
 מאז העיף בו מבט.

 
 .ד

 "אדון חיים, איך אתה מרגיש? 
 למה לא אכלת?

 לא שכחתי אותך, מקווה שמחר ישתחררו כמה חולים לביתם, נעביר אותך לאחד החדרים"
 היא מחייכת. אך הוא, בקושי מניע את זוויות שפתיו. 

 , גם אתמול בערב ,היא אמרה את אותו הדבר
 היא או אחרת, לא זוכר. לא חשוב, 

 רק שתביא לי את המשכך לגוף הכאוב.
 זה הרגע האהוב עליו ביממה. 

 עוד מעט תיפול השינה על עיניו
 ותשחררו מנטל המחשבה.

 
 ה.

 ! 17"עגלת החייאה לחדר 
 " 17ד"ר שלם! חדר 

 צעקות ,המולה. חלוקים לבנים רצים לתוך החדר.
 נאבק בעיניים המטות לישון. 

 פותח אותן, קורה אזניו.
 .17דלפק האחיות ריק. כולם בחדר 
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 שומע הדי דיבור. עיניו נפקחות כשהם חולפים על פניו.
 "כל הכבוד על הערנות, הצלחנו. איזה יום מטורף, אני גמורה"
 שומע את ד"ר שלם לוחשת בעודה גוררת בעייפות את רגליה.

 מעורפל. עייני כבדות, ראשי
 האם היה פה המלאך או שמא תעתוע? האם פסח על פניי?

 האם ישוב מחר? 
 מוטב אשמור על עייני פקוחות. 

 אני נאבק בעפעפיים הנופלות.
 
 ו.

 הבוקר עולה, דמדומיו ברקיע.  
 חלוקים לבנים לצדי מיטתו.

 במסדרון, 
 , 17ליד חדר 

 עגלת החייאה...." צעקות נערמות  "אדון חיים, אדון חיים, ד"ר שלם..,
 סביב, בוהק צחור. 

 אני גומע את המרחק
 הדי הקול מתעמעמים, רק שפתיים זזות. 

 מנפנף לשלום. מחויך בפה מלא אל האור,
 נאסף אל חומן 

 של זרועות השקט המושטות,
 נעטף.

 אימא, אני כאן...
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 עבודה סוציאלית -ללמוד לשחרר/ רובא אבו חג'ול
 

הציג סיפור קצר ששינה אצלי לא מעט תפיסות. במסגרת הקורס  ניתנה לי במסגרת קורס זה בחרתי ל
הזדמנות להציג את הסיפור ולתת לו במה. סיפור זה מתאר את חווייתה של חברה טובה שלי, "נועה" 

 )שם בדוי(. זוהי אמנם חוויה של כאב וסבל מתמשכים, אך דווקא ממנה נבעה הצלחה גדולה.    
ת עם תסמונת הגורמת לכאבים מפושטים ולקשיים בתפקודים רבים. במשך שנים נועה מתמודד

תסמונת זו באה לידי ביטוי התסמונת מתייחסת לאוסף תסמינים המצביעים על קיומה של המחלה. 
בירידה בקוגניציה, בעייפות כרונית ובתסמינים נוספים שאינם חולפים לאחר מנוחה. כמו כן, נועה 

בתנועה, מרגישות עזה במקומות רבים בגופה, וכן מעייפות, סובלת מכאבי מפרקים, ממגבלות 
 ומרגישות יתר למגע ולקור. 

בתחילה נועה לא הצליחה לקבל את המצב כפי שהוא. העלייה ברמת הכאב לוותה תמיד בתחושת 
דחק שהובילה לכאבים חמורים יותר. בשלב זה נועה התחילה בהליך ממושך של בירורים ושל בדיקות 

ע לאבחנה ואולי גם לטיפול. לאחר חמש שנים של התרוצצות בין רופאים נקבעה אבחנה על מנת להגי
ובשרירים. מדובר בכאב כרוני  פיברומיאלגיה. תסמונת זו מתבטאת בכאב ברקמת החיבור -מעורפלת 

מפושט. התסמונת פגעה קשות בנועה ברמת התפקוד המקצועי, החברתי והמשפחתי שלה. להיות 
ברומיאלגיה משמעו שאין מרפא, זוהי בעיה כרונית שלא ניתן לדעת את הגורם מאובחן כסובל מפי

 שלה, ולכן קשה לדעת מה יכול להקל עליה. 
בשל המצב נועה בחרה לקחת אחריות על עצמה וללמוד מקצוע שיאפשר לה להבין טוב יותר את 
המנגנונים שגורמים לגוף שלנו להגיב כך. היא בחרה להתמודד עם הפחדים, לקחת שליטה על חייה 
וללמוד מקצוע מסובך, למרות כל הקשיים שנגרמו בשל המחלה. נועה החליטה לאתגר את עצמה 

קשיים אלו. בחירתה של נועה הובילה אותה ללמוד הנדסה ביוטכנולוגית. היא האמינה ולהתגבר על 
שהדרך לחולל שינוי אמיתי בעולם היא באמצעות לימודי מדע. הלימודים עצמם הציבו בפניה אתגרים 
חדשים, שחלקם הקשו עליה עוד יותר ואף החמירו את התסמינים. בשל הכאבים והעייפות הכרונית, 

את התסמונת, התפתחו אצלה קשיי ריכוז ; שכן הגוף היה עסוק בהתמודדות עם הכאב.  המאפיינים
כמו כן, העייפות יצרה תחושת ערפול, קשיי זיכרון ובלבול. בנוסף, נועה סבלה מדיכאון ומאי נוחות 

 בגלל המצב. 
לימודי הנדסה במצב זה מאתגרים מאוד, והם דרשו מנועה למידת אסטרטגיות חדשות שהיא לא 
הכירה לפני כן. בתקופת התיכון נועה לא נתקלה בקשיים אלו, ולכן לא ידעה כיצד להתמודד עמם. 
בנוסף, תואר במדעי החיים דורש ביצוע שעות מעבדה רבות; עבודת המעבדה כרוכה בעמידה 

דת ידיים רוטינית ואף בעבודה בתנאי קור או חום שונים מן הטמפרטורות שנועה ממושכת, בעבו
הייתה רגילה אליהן. כל אלו מגבירים את תסמיני הפיברומיאלגיה. הקשיים גרמו להיעדרויות רבות 
של נועה ממעבדות מרוכזות הנמשכות שבוע ברצף, ולחזרה על קורסי מעבדה בסמסטרים העוקבים. 

ורס מעבדה משמעו כישלון בקורס תאורטי, הוא מעכב את השלמתם של הקורסים משום שכישלון בק
 הנוספים בסמסטר העוקב. 

בסופו של דבר נועה החליטה לפנות לראש המחלקה, בבקשה להתחשב במצבה הייחודי ולאפשר לה 
לבצע קורס עוקב לפני השלמת קורס המעבדה ממנו נעדרה בסמסטר הקודם. בקשתה של נועה נדחתה 

ענה כי מקומה אינו במקצוע הביוטכנולוגיה משום שללא יכולת עבודה מאומצת במעבדה היא לא בט
תוכל למצוא עבודה בתחום. משמעות הדבר היא שיכולותיה של נועה אינם תואמים את דרישות 

 המקצוע, ובשל כך עליה לוותר על שאיפותיה וללמוד מקצוע אחר.
רכה, והיוותה אתגר נוסף שהיה עליה להתמודד אתו. התשובה שקיבלה נועה הציבה עוד מחסום בד

אשר מול כלמרות תשובתה של ראש המחלקה, נועה החליטה להמשיך את לימודי התואר ללא עזרתה 
למצוא פתרונות חדשים שיאפשרו לאנשים במצבים הדומים לשלה לשפר  -עיניה ניצבה מטרה ברורה 

 את איכות חייהם. 
אמצים רבים על מנת לתפקד באופן מלא כלל הניתן. היא למדה בתקופת הלימודים נועה עשתה מ

לקבל את המגבלות שלה, להכיל אותן ולבצע את משימותיה בהתאם למגבלות אלו בצורה הטובה 
ביותר. התובנה אליה הגיעה נועה עם הזמן היא, שהכאבים מהם סבלה לא יוכלו להגן עליה מנזק 

סף. מסקנה זו, שנבעה מהשלמתה של נועה עם מצבה, בעתיד והם גם לא יכולים לגרום לה נזק נו
 אפשרה לה להירגע בזמן התקפי הכאבים, להפחית אותם ולהקטין את תדירותם.
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בעזרת נשימות ושמירה על קור רוח בעת ההתקף, נועה שידרה לגופה שהוא אינו במצב של סכנה, 
ין לה שליטה עליהם והיא הרגישה שביכולתה לשלוט בתסמונת. הבחירה לשחרר את הדברים שא

 העניקה לה שליטה מחודשת על חייה. 
לפני חודש נועה ספגה תבוסה נוספת במאבק במצבה הרפואי. מזה כארבעה חודשים היא עבדה 
כעוזרת מחקר במכון בצפון הארץ. אמנם זו הייתה עבודת מעבדה סיזיפית, אך היא דרשה חשיבה 

ת כל המשימות במסגרת זמן קצר וביעילות רבה רבה. בתקופת עבודתה במכון נועה התעקשה לבצע א
 ככל שיכלה, הרי מוסר עבודה גבוה מאפיין אותה בצורה הטובה ביותר. 

במהלך העבודה נועה חשה שוב שמצבה מידרדר. העבודה הפיזית אותה היא הצליחה לבצע הקשתה 
א בחרה לשנות עליה ועל תפקודה היומיומי לטווח הארוך. מכורח נסיבות אלו, בתחילת החודש הי

אינפורמטיקה ופיתוח התרופות. תחום זה אפשר לה לעבוד במקצוע -כיוון ולהתמקד בתחום הביו
שלה בבית, דרך המחשב. צורת עבודה זו התאימה יותר למגבלותיה הרפואיות. עם כל אהבתה של 
נועה לעבודת המעבדה, היא הרגישה שהגיע הזמן לשחרר את הצורך שלה להוכיח לכולם שהיא 

 יכולה לעשות הכול, ולפנות לתחום מעניין באותה מידה, בו תוכל לראות גם את עתידה הרחוק.   
נועה חשה בתחושת ניצחון גדולה בשבוע שעבר. היא הצליחה לכתוב הצעת מחקר לפיתוח תרופה 
חדשה לתסמונת השקופה, פיברומיאלגיה שהיא חיה בצילה זמן רב. את הסטאז' הדרוש לסיום התואר 

תבצע בעבודת פיתוח התרופה, שתוכל לסייע בהקלת תסמיניהן של למעלה מחמש מחלות  נועה
שקופות שכיום אין להן מרפא. היום בו הגיעה נועה להישג זה היה בשבילה התגשמות כל חלומותיה. 
נועה למדה בדרך הקשה שרק אם תשחרר את מה שאין לה שליטה עליו ותמקד את האנרגיות שלה 

תוכל ליצור ולהיות מועילה, היא תוכל לנפץ את תקרת הזכוכית שהחיים הציבו  בתחומים בהם היא
 מעליה, וליצור שינוי במקום בו הייתה.

בעיניי, הסיפור של נועה הוא סיפור של הצלחה גדולה ודמותה מהווה השראה בשבילי. על אף הקושי 
ישגים רבים בחייה. שעמד בפניה, בזכות האופן בו נועה התמודדה עם התסמונת היא הגיעה לה

מסיפור זה למדתי שצריך לשחרר את מה שאין לנו שליטה עליו, ולקבל את הדברים כפי שהם. זוהי 
הסיבה לכך שבחרתי לקרוא ליצירה זו בשם "ללמוד לשחרר". סיפורה של נועה היה אחת מנקודות 

דברים מנקודת המפנה בחיים שלי. למדתי ממנה איך להיות אופטימית וחזקה וכיצד להסתכל על ה
מבט אחרת. הבנתי שבעולמנו יש כל כך הרבה אנשים המתמודדים עם קשיים, מחלות ומגבלות, 
למרות מצבם הם עדיין רואים את האור בקצה המנהרה. זהו אחד הסיפורים המרגשים ביותר שזכיתי 

 להכיר. 
לא מוצאים סיבה מאז שהכרתי את הסיפור, אני מספרת אותו לאנשים המתמודדים עם מגבלה כלשהי ו

 להתקדם בחייהם ולשפר אותם ולהגשים את חלומותיהם.      
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 רפואה -בחדר לבן / שיר ליבוביץ
 

 בחדר לבן גדול ומואר
 שוכבים בלא ניע הלבבות הגדולים ביותר

 קוראים לי לבוא
 קוראים לי לראות
 קוראים לי לחתוך
 .קוראים לי לכסות

 
 בחדר לבן גדול ומואר

 הלבבות הגדולים ביותר שוכבים בלא ניע
 מבקשים שאבוא
 מבקשים שאראה

 מבקשים שאחתוך
 .מבקשים שאכסה

 
 בחדר לבן גדול ומואר

 שוכבים בלא ניע הלבבות הגדולים ביותר
 הרצון שלי לבוא מתערבב עם

 הרצון שלי לראות אשר לא נפרד מ..
 הרצון שלי לחתוך שמעלה את

 הרצון שלי לכסות
 בחדר לבן גדול ומואר

 ם בלא ניע הלבבות הגדולים ביותרשוכבי
 ואני כאן ניצבת מולם

 נרגשת, מפוחדת ומלאת יראה
 רוצה לכבד

 .לא רוצה להרוס
 

 החדר הלבן כבר לא כל כך גדול
 הלבבות ישנם ואינם, האמנם?

 לא יודעת אם הם אלה שקוראים
 לא יודעת אם הם אלה שמבקשים

 אך אני איתם
 .ועליהם אני אשמור
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 מדעי החיים והרפואה -זיכרונות ישנים/ יונתן עמירמקום חדש, 
 

. כהרגלו, התעורר אלון חמש דקות לפני השעון המעורר. הוא ישב לשתות קפה 05:55השעה הייתה 
כשהוא מעלעל בחדשות ובתוצאות משחקי כדורסל במכשיר הנייד שלו. אולם, זה לא היה יום רגיל 

 עבורו והוא חש דרוך ונרגש גם יחד לקראתו. 
. "איך אתה מרגיש?", שאל עומר. "חושש, בעיקר. מי אמר 07:00עומר המתין לאלון ברכבו בשעה 

שאני מתאים לתפקיד הזה? שאני מספיק טוב?", ענה אלון. "סופסוף קיבלת את ההזדמנות שלך. אתה 
האדם המתאים לתפקיד". "וזה לא קשור לזה שהמנהלת ומנהל המחלקה הפנימית הם חברים שלי?", 

ל אלון. "מה פתאום. היו מועמדים רבים וועדה של בית החולים היא זו שקבעה. ממה אתה מפחד שא
 כל כך?", אמר עומר. "אתה מכיר אותי מספיק טוב בשביל לדעת", ענה אלון. 

בכניסה לבית החולים לילדים "אביבים" המתינה מנהלת בית החולים יעל. זה היה יומו הראשון של 
אבחנתית החדשה; הוא קנה לעצמו שם של רופא ילדים מצוין, אך עדיין סבל אלון כמנהל היחידה ה

מחוסר ביטחון עצמי. יעל, שהכירה את אלון עד מתקופת לימודיהם באוניברסיטה, הובילה אותו 
למשרדו החדש. "את בטוחה שאני מתאים לתפקיד?" שאל אלון. "בחרתי בך בגלל שאתה רופא 

 ה לנו". יעל ועומר ליוו את אלון לחדר הישיבות החדש של צוותו.מצוין. הצוות החדש שלך כבר מחכ
"יובל, אורי ושירה?", נדהם אלון כשראה במשרדו את חבריו הוותיקים. "חשבתי שתסתדרו טוב 

, ברקע אסטמה, בעבר דלקת 15ביחד", אמרה יעל, והמשיכה להצגת המקרה הרפואי: "נערה בת 
איטית לטיפול, שהתפתח לאחר חופשה משפחתית בחו"ל.  בלבלב, עם קוצר נשימה חריף, עם תגובה

 פרופ' נחשוני טיפל במקרה עד עתה".
תחושת דז'ה וו עברה במוחו של אלון. אם לא די בכך שנאלץ להשלים עם העובדה שחבריו לתיכון 
הם עכשיו חברי הצוות שלו, היה עליו לטפל במקרה שהיה כמעט זהה לעברו שלו. "תיקחו 

 ת דם חדשות. ניפגש כאן בעוד שעתיים".מהמטופלת בדיקו
"יכולתם לרמוז לי שהם יהיו חברי הצוות. עכשיו עליי לנהל צוות שמורכב מחבריי? איך זה יעבוד?". 
"כרגיל, אתה דואג יותר מדי", אמרה יעל. "תתחיל לעבוד על המקרה. אני אהיה במחלקה אם תרצה 

לון כבר שנים רבות, ומנהל המחלקה הפנימית להתייעץ", אמר עומר, שהיה חברו הטוב ביותר של א
 בבית החולים לילדים.

אלון פסע בחשש רב למשרדו של פרופ' נחשוני, שנתפס בעיניו כדמות מאיימת. הוא העדיף שלא 
"הגיע הזמן. ידעתי שתגיע", אמר פרופ' נחשוני, "אני יודע מה  להיזכר בהיסטוריה המשותפת שלהם.

מבוקשך גם הפעם". אלון התיישב באיטיות ואמר בקול רפה כי יהיה אתה רוצה לומר. לא תקבל את 
 זה לא הוגן לא להכיר במטופלת כחולת סיסטיק פיברוזיס.

"לא אכפת לי, כפי שלא היה לי אכפת במקרה שלך. הטיפול שלי במקרה הזה הסתיים". "מגיע לה 
בכל חודש", השיב אלון.  פטור מתשלום על תרופות וטיפולים, הוריה לא אמורים לשלם אלפי שקלים

. CFשעות הוכחה נוספת למחלה אכיר בה כחולת  48"אתה יודע מה? בסדר גמור. אם תביא לי בתוך 
 אני מכיר אותך. אתה לא תעשה את זה".

אלון יצא מהמשרד. על אף שרבים ראו בו אדם בעל ביטחון עצמי רב, בתוכו ידע כי הוא חסר ביטחון 
עם פרופ' נחשוני. יחד עם זאת, הוא גם ידע שזו ההזדמנות שלו להוכיח וכי הוא חושש מעימות חוזר 

 שאינו פחדן.
, והתיישב על כיסא שהיה מונח מול מיטתה. "נעים מאוד, אני ד"ר 15-הוא נכנס לחדרה של שלי בת ה

שדה. את יכולה לקרוא לי אלון. איך את מרגישה?". שלי הסירה מעל פניה את מסכת האינהלציה. 
 "מפחדת, בעיקר". 

שאין ממה לפחד". "גם  "אני מכיר את התחושה הזו טוב מדי, לצערי", אמר אלון, "אבל אני גם יודע
אם אבריא בקרוב ואשתחרר הביתה, תמיד אהיה בסיכון. לא יגייסו אותי לצבא, לא אוכל לצאת למסע 
לפולין; ומצד שני פרופ' נחשוני חושב שאני סתם שקרנית..". שלי החלה לבכות ולהשתעל. ניכר היה 

החזירה אותה לפניה. "אל כי איבדה משקל רב וחיוורונה בלט. אמה לקחה את מסכת האינהלציה ו
תדאגי. אעשה את כל מה שאוכל", אמר אלון. אמה של שלי ביקשה לדבר עם אלון מחוץ לחדר. "היא 
תהיה בסדר, נכון? איני יודעת מה עוד אוכל לעשות. הפרופסור התנהג אלינו בצורה איומה ורמז 

ת מה שלומה. אעשה כל שאיני בקו השפיות", אמרה האם. "התעלמי ממנו. אשוב מאוחר יותר לראו
 מה שאוכל כדי שמצבה ישתפר."
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הצוות התכנס בחדר הישיבות ואלון החל כותב בטוש על הלוח הלבן. "הבדיקות מצביעות על מחסור 
ספיגה של שומנים? זה עשוי להתאים", -בזרחן ובוויטמינים. איך נוכל לקשר את זה למחלה?". "תת

. "ומה הלאה? לאן יכול להוביל CFמהמאפיינים של  ספיגה היא אחד-אמר יובל. אורי הוסיף שתת
שירה לא השתתפה בשיחה כלל. בעבר היא הייתה בת זוגו של אלון, עד  המחסור הזה?", שאל אלון.

שהתאהבה באחר ושברה את לבו. הסיטואציה הזו לא הייתה נוחה עבור שניהם. "אשמח שתגידי מה 
צריך לעשות בדיקת צפיפות עצם. אם היא תצא חיובית, דעתך, שירה", אמר אלון. "אוסטיאופורוזיס. 

 זו ההוכחה שאנחנו מחפשים", ענתה שירה.
"נכון מאוד, כל הכבוד על הרעיון. אני אוציא הפנייה לבדיקה, ואבקש שיפענחו את תוצאותיה 

לי  שעות", אמר אלון. "למה?", שאל אורי. "סיפור ארוך. פרופ' נחשוני הודיע 48במהירות. יש לנו רק 
שעות להציג לו הוכחה נוספת לכך ששלי חולה בסיסטיק פיברוזיס". "מתישהו  48שיש לנו רק 

תצטרך להתמודד עם פרופ' נחשוני. חוסר ביטחון לא יוביל אותך לשום מקום", אמרה שירה ויצאה 
 מהחדר.

עומר. התוצאות שהגיעו כעבור יומיים הצביעו על אוסטיאופורוזיס. "מה עכשיו?", שאל אלון את 
"הגיע הזמן שתתמודד עם האיש הזה. אתה צריך להוכיח לעצמך שאתה יכול להתעלות על הפחדים 

 שלך. אם לא הייתי מאמין שאתה יכול, לא הייתי ממליץ עליך לתפקיד הזה".
אלון שב למשרדו של פרופ' נחשוני. "בבקשה", הוא אמר, והניח את תוצאות הבדיקה על שולחנו. 

פחדן ממה שחשבתי. התחייבות היא התחייבות. התיק הרפואי החדש שלה "מסתבר שאתה פחות 
 ביחידה שלנו יהיה מוכן מחר".

"יכול להיות שעשית את כל זה רק בשביל לבחון אותי?", שאל אלון. "מישהו היה צריך ללמד אותך 
 לעמוד על שלך". "אתה אדם מאוד נחמד", סינן אלון בציניות, ויצא מהחדר.

יפרו את מצבה של שלי, והיא השתחררה לאחר שהחלה לעלות במשקל. "תודה רבה, אנזימי הלבלב ש
מה היינו עושים בלעדיך", אמרה האם לאלון. "אתם לא צריכים להודות לי, אלא לפרופ' נחשוני. בכל 

 מקרה, קיימתי את הבטחתי."
לך". "הם לא שירה נכנסה לחדרו של אלון. "אני עוזבת את הדירה שגרנו בה. מצאתי כמה דברים ש

שלי.. קנית לי אותם?". "כן", ענתה שירה, "אני מצטערת. אנחנו בסדר עכשיו?". "כן, בסדר גמור", 
 הוא חייך, "תודה רבה". "נתראה מחר", אמרה שירה בחיוך. "בטח, נתראה מחר", אמר אלון.

ת פוסטרים הוא החל לרשום את דו"ח סיכום המחלה של שלי עבור התיק הרפואי. מעליו התנוססו כע
  של ד"ר האוס ושל הביטלס, ובמחשב החל להתנגן האלבום החדש של יו לורי.
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 רפואה -שיר תודה/ עומר הרנוף
 

 ,קראו לך כולם 2278אדון 
 ,עם הסקלפל והפינצטה נכנסנו לאולם

 ,המרתף המקולל שם מתים הופכים חיים
 .שכבת שם בשקט, כשהנשמה, כבר לא בפנים

 
  ,״חקלאי״בדף הפרטים, היה כתוב 

 אבל בזה הצלחתי להבחין רק בעזרת זוג עיני,
 שריריך העבים חשפו את המידע,

 ושם הבנו שמדובר ממש באדם מהשורה.
 

 ,אני מכיר אותך כל כך טוב, אבל לא מכיר אותך
 .מכיר את עצביך, עורקיך ושרירך, אבל לא מכיר אותך

 
 בשיעור השני ראינו את פניך, 

 לא ידעתי מה לחשוב.
 אחד הפכתי מסטודנט רגיל עם לפטופ,  ברגע

 .לקצב, ממש כמו במורד הרחוב
 

 החיתוך של הסקלפל על עורך הקשיח,
  ,ממש מעל לעצם הבריח

 הביא אותנו לראות ולחשוף את גפך העליונה,
 ,והיא לימדה אותנו בצורה מדהימה

 העצבים, עורקי הדם, השרירים והגידים הכל היה שם בסינרגיה,
 .בספריםממש כמו 

 
 אז אני עוד לא יודע זאת, וכנראה שגם לא אתה,

 ,אבל במו ידיך, עזרת לי לעזור לאיש הבא
 אז אני מודה לך בשמו או בשמה, ומודה לך בעצמי,

 כי מעבר לאנטומיה, לימדת אותי דבר מאוד בסיסי. 
  

 לימדת אותי שזו לא בושה לתת חינם,
 ,אצילות הנפש שלך השפיעה עליי גם

 , אני לא אשכח אותך,2278אדון 
 את קרבייך, אצבעותיך, ואת שערות גבך.
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 ואם יש איפשהו משפחה, או חברים מאוד קרובים,

 אני רוצה שהם ידעו שהם זכו באיש מדהים.
 לא כי הכרתי אותך או את אופייך

 אבל כי עקב מעשה אחד שעשית מספיק להבין את מהות חייך.
 

 , אחד, מתלמיד ללהב חד  שהפך ביוםזהו שיר תודה, מהסטודנט לרפואה, 
 .שיר תודה לאדון, וגם לכל שותפיו לחדר המתים, שאותם פחות הכרתי, אבל גם הם יצילו חיים
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 אדריכלות -הסיפור שלי/ בעילום שם
 

בחרתי לספר אירוע אמתי על חיי שלי, שיכול היה להסתיים בטרגדיה כך שלא הייתי כאן היום לספר 
 את הסיפור. 

אודות לנחישותו של רופא המשפחה )שאת שמו בחרתי לא לציין( קיבלתי את הטיפול אשר הציל את 
 חיי. 

, יום חמישי אחר הצהריים )שבוע לפני ערב פסח( 12כאשר הייתי בת  2006האירוע קרה בשנת 
שלי ישבה ליד  אימאמעלות.  41-התחלתי להרגיש מאוד רע, החום עלה ובמהלך הלילה הגיע לכ

מיטתי כל הלילה, שמה לי רטיות קרות על המצח, נתנה לי אקמול ונורופן והחום סירב לרדת. היא 
 מספרת שהייתי אפופה לגמרי וחצי מעולפת, אני לא ממש זוכרת את הלילה הזה שבו הכל התחיל.

פא רק ביום אנחנו גרים בישוב קטן ולכן המרפאה נפתחת בשעות מסוימות בלבד , לכן הלכנו לרו
שישי בצהריים. רופא המשפחה לא הבחין מיד במצבי הקשה וחשב שמדובר בווירוס, אך היות 

שלי שהבינה בחוש האימהי )כך היא מכנה את זה( שמצבי קשה מהרגיל  אימאונכנסנו לסוף השבוע 
 התעקשה וקיבלה הפניה למיון בבית חולים למקרה הצורך. 

ובשבת לפנות בוקר אמי ואבי החליטו לקחת אותי למיון. נסעתי  במהלך יום שישי מצבי החמיר מאוד,
 למיון בבית חולים מאיר בכפר סבא עם אבי )אמי נשארה עם אחיי בבית(. 

במיון אבחנו את המחלה כדלקת ריאות ובחרו להשאיר אותי לקבלת אינפוזיה שהייתה אמורה לקחת 
י להישאר בבית החולים, כל מה שרציתי כשעה. מזיכרוני מאותה השעה מאוד סבלתי אך גם לא רצית

זה לחזור הביתה לנוח. לקראת סוף השעה אני זוכרת שאבי נעלם ולאחר שחזר הודיע לי שהחליטו 
 להשאיר אותי בבית החולים ולאשפז אותי במחלקת ילדים. 

רופא המשפחה, אשר בתפקידו היה גם מנהל מחלקה בבית החולים, היה במיון בזמן  -מהצד של אבי
געתי לשם ועקב אחרי במהלך כל השעה שקיבלתי את האינפוזיה. הוא הבחין שכנראה שלא שה

מדובר בדלקת ריאות נפוצה ושמצבי מאוד מאוד קשה )הוא ראה שלא היה שיפור מאז שביקרנו אצלו 
 ביום שישי בצהריים אלא רק החמרה(, ונתן הנחיה לאשפז אותי.  

שלי כבר הגיעה לבית  אימאילדים לאשפוז. בשלב הזה  לאחר ההנחיה העבירו אותי מהמיון למחלקת
 ימים. 8החולים ולא עזבה אותי עד שהשתחררתי מבית החולים לאחר אשפוז של 

באשפוז החליפו לי אנטיביוטיקה ונתנו לי שוב אינפוזיה, החום שוב סירב לרדת. אני אישית זוכרת 
עשו כל מני בדיקות אבל שום דבר לא במעורפל שבמהלך השעות האלה רופאים נכנסו ויצאו מהחדר, 

 עזר ועדיין הרגשתי מאוד רע.  
היא מספרת שלאחר מספר שעות באשפוז היא ניגשה לרופאה התורנית ואמרה לה  -מהצד של אמי

שהיא רואה שהמצב שלי מאוד מאוד חמור והיא מבקשת לקבל הסבר על מה שקורה ומה הטיפול 
 ת חמור ושמעבירים אותי לטיפול נמרץ. שניתן לי, הרופאה אמרה שהמצב שלי באמ

בשלב זה הרופאים עדיין לא הצליחו לאבחן שבעצם מדובר בחיידק טורף אשר התחיל מדלקת 
 הריאות וחדר לי למחזור הדם.

חזרה  22:00( ובסביבות השעה 21:00בטיפול נמרץ עשו לי סדרת בדיקות )השעה הייתה כבר 
טורף, ויידעה אותה שמחליפים לי את האנטיביוטיקה  הרופאה אל אמי ואמרה לה שמדובר בחיידק

מעלות והחלה  42 -החום הגיע ל 00:00לאחת חדשה וחדשנית )כמובן גם הגבירו את המינון(. בשעה 
 קריסת מערכות. 

כל אחד מאתנו זוכר את השתלשלות האירועים בצורה שונה, ואת החוויה המפוקפקת הזו כל אחד 
 בחרתי לתאר את נקודת המבט של כל אחד מאתנו.רואה באופן קצת שונה, ולכן 

אני זוכרת שהרופאים ניגשו אלי במחלקת הילדים ו"ארזו" את כל הדברים שלי תוך כדי  -מהצד שלי 
 שמודיעים לי שמעבירים אותי לטיפול נמרץ. 

אני אישית לא ידעתי מה קורה, בכל זאת הייתי ילדה, עד לאותו הרגע הייתי ילדה בריאה )ספורטאית( 
שכמעט ולא ביקרה אצל הרופא. במעבר לטיפול נמרץ אני זוכרת ששמעתי את הרופאים מעדכנים את 

רו שלי במצב, היא כמובן הייתה מבוהלת, ואני? עדיין לא מבינה מה קורה, רק רוצה שישחר אימא
אותי הביתה. כשהגענו לטיפול נמרץ חיברו אותי להמון מכשירים רפואיים שלא הפסיקו לצפצף ויצרו 
אווירה מפחידה )עד היום אני לא יודעת באיזה מכשירים מדובר, אני יכולה להניח שחיברו אק"ג, מד 

 דופק, חמצן( וכמובן התחילה סדרת הבדיקות.
 קריסת המערכות.  -חדמהשעות האלה והלאה אני זוכרת רק דבר א
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המכשירים התחילו לצפצף, משהו לא בסדר, הרופאים מגיעים במהירות לחדר שלי  00:00בשעה 
ומתחילים להוציא, לחבר, לשנות בערך כל מה שהיה מחובר אלי. אני זוכרת שהם לא הצליחו למצוא 

 וריד בזרוע והכניסו לי את המחט מעל פרק כף היד. 
 שלי שיניחו לי.  אימאמבקשת מבכל הזמן הזה אני בוכה ו

אלה היו שעות קשות מאוד, מריטת עצבים בלתי נגמרת. היא הייתה לבד כל הזמן הזה  -מהצד של אמי
לצידי )מישהו היה צריך להיות עם האחים שלי בבית(, לא היה לה עם מי לחלוק, הכל קרה כל כך 

שעות הקרובות  3-בי התייצב, ושבלפנות בוקר הרופאה ניגשה אליה ואמרה לה שמצ 5מהר. בסביבות 
הם לא ייקחו דגימות דם ויאפשרו גם לי וגם לה לנוח. אמנם המצב התייצב אבל עדיין לא יצאתי מכלל 

 סכנה.
במהלך הבוקר, בביקור הרופאים הראשון, הסבירו לנו שאני אהיה מאושפזת בטיפול נמרץ לפחות 

 קת הילדים לאחר מכן.  בשלושה ימים הקרובים ושנצפה לאשפוז ממושך גם במחל
לאחר שלושת הימים באשפוז, בהם מצבי הרפואי השתפר, העבירו אותי למחלקת הילדים שם הייתי 

 אמורה להישאר במשך עשרה ימים. 
את הימים במחלקת הילדים אני זוכרת היטב. את הטלוויזיה הקטנה ששודר בה שוב ושוב הסרט קינג 

י לא מעט שעות(, את האוכל הנורא )אזכיר שוב שהייתי קונג )שלמזלי היה ארוך מאוד והעביר ל
מאושפזת בפסח(, את הביקורים מהמשפחה )גם את המתנות( ובעיקר את העובדה שבזמן שכל חבריי 

 חגגו את חג הפסח אני הייתי שם. 
כעבור חמישה ימים, בהם ניכר שיפור משמעותי במצבי ועקב בקשתנו להשתחרר מבית החולים, 

החלטה לשחרר אותי הביתה, אך עדיין הייתי צריכה להגיע יום יום לבית החולים על  הרופאים קיבלו
 מנת לקבל אנטיביוטיקה ישירות לווריד. 

בסופו של דבר כשנגמרו השבועיים מלאי התהפוכות חזרתי לעצמי. אני יודעת בוודאות שההחלמה 
ר בווינגייט( והגוף שלי המהירה שלי התאפשרה בעקבות העובדה שהייתי ספורטאית )התחריתי בעב

 היה חזק מספיק כדי להתגבר על החיידק הטורף.   
באותה השנה  בסמיכות לתאריכים שבהם אני הייתי מאושפזת ,קראנו כתבה על מקרה זהה ,בו ילדה, 
שאובחנה בצורה שגויה, נשלחה לביתה ובמהלך הלילה, כאשר הייתה בקריסת מערכות, לא שרדה. 

 ה המטלטלת ועל סף מוות שעברתי, עיכלתי והבנתי רק שנים אחרי. חשוב לציין שאת החווי
כשאני חושבת על זה אני מקבלת פרופורציות כמעט לכל אירוע המתרחש ומבינה שהכל מסביב על 
חוט השערה. לשמחתי הפקתי את הלקח הטוב, אני לא מסתובבת בתחושה קשה, אין לי טראומה 

 ופחד מהחיים, נהפוך הוא. 
מאידך כפי  נזקף לזכותם של הורי  אשר מהרו להחזיר אותי לשגרה ולא יצרו דרמה, עיקר העניין

 שכתבתי לא ניתן להתעלם ממקרה כה חריג ואני מנסה לכוון את "הלקח" לכיוונים חיוביים.
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 רפואה -הרופא הווייטנאמי והסנטר ההולנדי/ בעילום שם
 

 2016פברואר 
 אל האזור ההררי והכפרי של צפון מערב וייטנאם. פאתי האנוי, שולי הכביש המחותחת המוביל

הנפשות הפועלות: חבורה של שבעה צעירים מקצווי עולם שנפגשו באקראי וחברו יחד לתור את 
רים, אלה שיש בחובם הבטחה להרפתקה ולבלתי צפוי, ואני עבדכם יימתו-המקומות הבתוליים הלא

 בעיר הא ג'יאנג. הנאמן, עומדים לצאת ללופ אופנועים המתחיל ומסתיים
רכובים על קטנועים שכורים דהרנו בין מראות בראשית של טרסות אורז ומטעי תה, הצינה הייתה עזה 

 חלפנו על פני בתי המקומיים.כשורוח מקפיאה טפחה על פנינו 
הקבוצה ששעטה לפנים בדבוקה אחת נעלמה מאיתנו, ורוז ההולנדית הזהובה הנאווה ואני רכבנו 

פעם, מתוך אחריות אבירית ואלי מתוך ראיית הנולד, הפניתי ראשי לאחור לוודא במאסף. מפעם ל
שהיא בטווח ראייה. שעה רדפה שעה וצבעי הנופים המתחלפים היו כקלידוסקופ לעיניי. או אז נתתי 
דעתי לכך שנהמת המנוע שלה שככה והפכה להד רחוק, מבט נוסף והתמונה שנגלתה לפניי לא 

 שר הניבוי שלי.הותירה ספק באשר לכו
האופנוע זרוק בתעלה לצד הדרך בזווית כזאת שבלחיצה אחת על דוושת הגז הוא יטוס לשמים, 
העלמה ישובה על העפר כשני מטרים ממנו, שלמה אך מוכת הלם. שלפתי מתוך תא המטען ערכת 

ניות עזרה ראשונה שארזתי למקרה הצורך וחשתי אליה. מעיל הרוח הלבן שלבשה נצבע נגיעות אדמו
+, ונראה היה שתלם עמוק נפער בסנטרה. כה עמוק היה, כקריעת ים סוף, ABאו  Bאו  Oמסוג 

כחלת שבת בצועה, כאבטיח ננסי בקוע. עצרתי את קילוח הדם בעזרת גאזה ורכבתי אל החברים 
שוודאי עצרו ונשארו על מקומם משנוכחו שאנחנו מאחור. כאשר רוכבים בקבוצה ונפתח פער גדול, 

נים הראשונים לאחרונים כך וכך זמן שסוכם ואם אלה אינם מדביקים את הפער, יש להניח שדבר ממתי
מה קרה ולשוב לאחור לאתרם. רעות, תמיד רעות. כך התאחדנו שבעתנו ושקלנו דרכנו לאן. המיקום 

נראה בקרבת מקום,  -נאם נגאן  -שלנו על המפה לא היה מעודד במיוחד, רק כפר מבודד אחד 
 שטחים של טבע לא מיושב.-דקות נסיעה מאיתנו, וסביב לו רק שטחים כעשרים

שורה של תכים גסים שייתפרו באצבעות איכריות גסות של רופא אליל עתידים בקושי רב לחבר 
בחזרה את פניה הענוגים, חשבתי בלבי בעודי מדבר אליה בנימה המרגיעה ביותר שיכולתי לשוות 

 בידיים אמונות של רופא מקומי, תהיי כמו חדשה." לקולי. "נמצא מרפאה ונפקיד אותך
"דוקטור, דוקטור?" פנינו לשווא למעט האנשים שנקרו בדרכנו עד שאחד מהם הנהן בראשו, ולא 
הפסיק להנהן תוך שהוא מלמל מלמול נסער בינו לבינו, והוביל אותנו בצעדיו הקטנים והנמרצים 

רגזים של ג'ינג'רים טריים, דליים ובתוכם פייפים לחצר מוזנחת למדי שזרוקים בה חפצים ישנים, א
ענקיים לעישון טבק שנראים כמו חלילי דיג'רידו, ותרנגולות אצות אנה ואנה. אמר בסיפוק: "דוקטור" 

 ודחף אותנו פנימה בעד דלת עץ מתקלפת אל מרפאה.
נמי אטיוי הדוקטור השכיב את הפצועה על גבי מיטת ברזל, בחן את הסנטר וקבע באנגלית בניגון

שצריך לתפור ויש רק בעיה אחת קטנטנה. אין חוט. יש מחט ויש ויסקי לחיטוי ויש בד לחבישה, וחוט 
. מצוידים בשרטוט דרכים 5ַאִין. ואם נואיל בטובנו לגשת לבית מרקחת ולקנות חוט תפירה מספר  -

מקום. חנות ציורית ששרטט עבורנו ועליו מסומנת החנות ומצוין הפריט, סוגו ועוביו, מצאנו את ה
קטנטונת. דמות גוצה ובאה בימים צצה מאחורי דלפק, סביבה מדפים מאובקים ועמוסי אריזות של 

אם ירצה אלוהי המזרח  -כמוסות שנראה כי פג תוקפן עוד במלחמת וייטנאם העקובה מדם, ובתקווה 
 . 5גם חוט תפירה מספר  -

. הנדנו את ראשינו לשלילה והצבענו 3ספר הראינו לה את הפתק, נברה ונברה עד ששלפה חוט מ
 , משמע: זה מה יש!3-. והיא בתגובה נענעה את ידה המחזיקה ב5באצבע נוקבת על הספרה הכתובה 

חזרנו מצוידים לפרוצדורת השדה הנדרשת. המובלעת המזערית והיוקדת במזרח התיכון שבה במקרה 
ההולנדית, אם כי ייאמר לזכותה ששמרה הגחתי לעולם כבר הכשירה אותי לתנאי שדה. לא כל שכן 

יפה על קור רוח של לוחמת. ישבתי לצדה כששכבה והחזקתי בידה. מלאכת התפירה ארכה כמה 
דקות, ידי המומחה המקומי היו יציבות, והסנטר פרוף לכל רוחבו, מרוצ'רץ' לעילא. את הפנים שידעו 

 ודה, הקיף פעמיים וקשר בסרט.ימים טובים יותר חבש סביב, מהלסת דרך הרקות בואכה קודק
אז, כמו כדי להודות לנו על ההזדמנות שנפלה בחלקו לטפל באורחים מן המערב, הזמין אותנו לעבור 
מבעד לווילון פרנז'ים אל הסלון ולהצטרף לבני ביתו לארוחת צהריים. כמה מסבירי פנים הם 

ים על כל הזדמנות לעזור ולתת. מים הכפריים, חיים בדלות גדולה ומאושרים וצוחקים ועטאיטניהוו
 חום לבם נגע בנו עד מאוד.



 
~ 31 ~ 

 

כמנהג המקום התיישבנו על השטיח במעגל ולפני שהחלנו לטעום מהמאכלים נמזג לנו יין אורז. מן 
המפורסמות הוא שיין אורז אינו ערב לחכם של אורחים אלא שאנו לא תיארנו לעצמנו את מידת 
הזוועה. הנוזל השקוף והצלול נמסך מתוך ג'ריקן פלסטיק שמוכר לנו במחוזותינו בתור כלי קיבול 

דלק, ריח חזק של דלק עלה באוויר. אטמנו את אפינו ובלענו את הנפט במאמץ רב והרקנו את ל
הכוסות שלא לפגוע ברגשות המארחים המחשיבים מאוד את הזהב השחור שלהם. מה שלא הבאנו 

הוא  -על ריריות אפינו ועל פקעיות הטעם שעל פטמיות לשונותינו -בחשבון ולמדנו על גופינו
יב לב אינו מסוגל לשאת מראה כוס של אורח ריקה. אשת הדוקטור דאגה למלא את שווייטנאמי נד

הכוסות כל אימת שהתרוקנו, מה שאילץ אותנו למיני ג'סטות שנהוגות בקרב המומחים ליין, כמו 
נענוע הכוס לשחרור טעמים ארומטיים, רחרוח תוך כדי שאיפה, גלגול הלגימה על הלשון. הכול כדי 

 0.00000001ות שבידינו, שמא ירד מפלס תכולתן לגמרי, ולגמוע לגימות של להשתהות על הכוס
סמ"ק. כשקם הדוקטור לברך אותנו בלכתנו, התנודד מצד לצד וצחק בקול רם ובאופן מוגזם ואחר כך 

 קרס על מזרן דק שהיה מונח לאורך אחד הקירות. 
הבוקר או מתקנים תקר בגלגל ביקום מקביל, שבו לא היינו משכימים קום, מתעכבים מעט בארוחת 

והיינו מתדפקים על דלת הרופא לאחר שעת ארוחת הצהריים, היה כבודו המבוסם תופר באשליית 
 ראייתו הכפולה את שני הסנטרים שניבטו אליו מפניה של הפציינטית הרגועה.
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 מדעי המוח -רפואת משפחה/ בעילום שם
 

 תמיד תהיתי
 אם סריקה של המוח

 ברזולוציה גבוהה
 תראה קצת מעבר,

 רגש, מחשבה?
 הצצה לתוך ההמיספרה

 תראה היסטוריה
 ילדּות נעלמת, לא פשוטה

 
 איך הראשונה במקצה

 בעלת כושר האבחון המהיר
 לא הצליחה לראות את הלב,

 שהמאיר?
 

 מצטיינת המחלקה לרפואת משפחה
 זאת שמצילה

 ממצוקה
 לא ריפאה

 את זו שלה עצמה?
 

 הרבה שנים חיפשתי
 כיר בטוב שבי,את זה שי

 וגם את הרע
 שיהיה שם בסוף כל יום

 שישכיח ממני
 .במעט, גם אותה

 
 "כווני לכוכבים"

 אבל חללית אין בנמצא
 שנים שניסיתי לברוח, רק לא להיות דומה

 הכל כדי למצוא עצמי בסוף
 רודפת אחרי המקצוע שלה.

 הגשמה עצמית
 .חלום בתהליכי בנייה
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 פסיכולוגיה-החייםמדעי  -מסע/ בעילום שם
 

 מבעד למראה
 עיניים כחולות מביטות

 עור רך, עדינות
 ניראה ששום דבר לא יכול לפגוע

 
 זה היה יום בהיר של שמש

 כמעט בלי עננים
 שבו הגיעה הבשורה
 לוקמיה. סרטן הדם.

 ואני בצונאמי שסוחף אתו רסיסים של חיים קודמים
 

 המוני רגשות שמתערבלים
 ממסכים ומרעישים

 עכשיו אני במלחמה
 הגוף נלחם בי ואני בו

 
 נוזל החיים שבגופי 

 הפך לאיום
 אני מוצפת, אני טובעת

 בתוך החלוקה האינסופית
 יש מפלצת בתוכי

 
 שצף של מחשבות, של שאלות
 מהן הסיבות? ולמה דווקא לי?

 כעס, זעם, חוסר אונים
 מה אני יכולה לעשות?

 זועקת לתשובות
 

 לאסוף כוחות
 צמילשמור על ע

 להיפתר מכאבים ישנים
 לוותר על פנטזיות

 להבין שהדברים לא יקרו כמו שהם היו צריכים לקרות
 

 יוצרת חיים בתוך המוות 
 חולמת בתוך הסיוט

 רואה אהובים מתפוגגים 
 וממשיכה

 
 צוללת בתוך באר עמוקה

 יורדת למטה ועולה
 מחפשת את הדרך החוצה
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 רעל ועוד רעל, נכנס, מטפטף לתוכי

 ואני בכיסופים לים
 משתוקקת אל החול

 לכל דבר שאינו סטרילי
 .לכל מה שחי

 
 הקרחת הבוהקת

 אותה אני רוצה לשמור
 שתחזיר אור, ותספר לכולם

 .שאפשר לעבור
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 אדריכלות -נשימה/ בעילום שם
 

 תודה על הנשימה 
 שעוזרת לעבור רגעים קשים

 שבזכותה אני נוכח ברגעים יפים
 שישןששומרת בלילה בזמן 

 הראשונה בה אבחין כששוב אתעורר
 

 תודה לך אהובה
 תמיד שם נגישה

 
 תודה לך נשימה

 שעל הדרך מצביעה
 לפעמים אני שוכח אך את כל כך זמינה

 את מחזירה אותי ללב ומראה לי מרחבים
 מזכירה לי מחדש את הפשטות שבחיים

 
 אהובה את התרופה 
 לכל כאב לכל מכה

 את התרופה להרגשה לאהבה
 התרופה למציאות להוויהאת 

 
 לבד אני לא יכול 

 איתך אני הכל
 ביחד ככלים שלובים

 את ואני לעולמי עולמים
  



 
~ 36 ~ 

 

 רפואה  -הדרך/ בעילום שם
 

 התחלנו
 יצאנו אל הדרך. המתישה, הקשה, המייאשת.

 הדרך אל הלא נודע, הספק, האולי.
 וניסינו

 ידענו כי רק חלק יצלחו את הדרך,
 לסוף. יגברו על הקושי ויגיעו

 והסוף הוא לא סוף אלא רק התחלה.
 התחלה של מרוץ חדש, מוטרף, אין הקלה.

 והמרוץ החדש הוא כלל לא מטרה כי בכלל אמצעי,
 אמצעי למטרה האמיתית והכנה שהיא

 ובעצם
 לא על מרוץ מדובר וכלל לא על ריצה.

 מדובר כאן בכלל על סוג של רדיפה.
 רדיפה אחר הבלתי מושג, הקשה, האולי.

 הדרךו
 הדרך היא בעצם המטרה של חלקינו,

 מפני שהמטרה האמיתית היא כל כך רחוקה ונכספת,
 עד שנאבדת ואנו מוצאים עצמינו

 בדרך לא דרך.
 רפואה.
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 רפואה -איזון/ בעילום שם
 

קם בבוקר עם בחילה קלה, כבר מרגיש שמשהו לא בסדר. אחרי שנה וחצי עם המחלה אפשר לדעת 
 לבד כשמשהו לא תקין. 

 דקירה.
. אני נאנח בקול, כנראה שוב הגזמתי עם ארוחת הערב אתמול, 246המסך הקטן של הגלוקומטר מראה 

מטבח ושותה שלוש כבר הספקתי לשכוח את התחושה של אכילה ללא רגשות אשם. הולך ישר ל
כוסות מים בזו אחר זו. כשרמת הסוכר בדם גבוהה כל כך חשוב להקפיד על רוויה מספקת. חוזר לחדר 
ומחפש את המזרק הכתום, מחבר את המחט החד פעמית ומנסה לחשב כמה אינסולין להזריק. 

ת בחשבון החישוב הוא יחסית מורכב, והבחילה ההולכת ומתגברת לא עוזרת לי במיוחד. צריך לקח
גם את ארוחת הבוקר שטרם אכלתי, וגם את ההליכה של חמש עשרה הדקות אל האוניברסיטה, הרי 

יחידות בערך. מכוון את החוגה  30-הליכה של רבע שעה בדרך כלל מפחיתה אצלי את רמת הסוכר ב
 שעל גבי המזרק לארבע, צובט את העור ומכוון את המחט. 

 דקירה. 
שולף את המחט. עכשיו כשהאינסולין מחלחל אט אט אל תוך מחזור הדם אני שומע ארבע נקישות ו

שלי, הבחילה שוככת ואני נכנס להתרחץ. אני מנסה להיזכר מה אכלתי אתמול בלילה שהביא אותי 
למצב הזה, ייתכן שלא הזרקתי כמות מספקת של אינסולין? או אולי פספסתי פחמימה שהתחבאה 

יט יד לסבון ומתבונן בקצות אצבעותיי המנוקדות בסימני בתוך תבשיל תמים למראה? אני מוש
מחטים. בהתחלה הייתי מתיירא מכל דקירה, אך לאחר מספר שבועות התרגלתי והדבר לא מכאיב לי 
יותר, אך סימני הדקירה מסרבים להיעלם. חצי שעה עברה מההזרקה האחרונה, כעת הגיע הזמן 

 לבדיקה נוספת, צריך לבדוק שהמינון התאים.
 דקירה.
. אני משחרר אנחת רווחה ומחייך לעצמי, עכשיו הגיע הזמן לארוחת הבוקר. 83הקטן מראה  המסך

אני חושב שכדאי לי ללכת עכשיו על בטוח, ולכן אני מחליט לבשל לעצמי ארוחה דלה יחסית 
בפחמימות, הספיקה לי רכבת הרים אחת ליום. מוזג כף שמן זית למחבת ומצית את האש, מכוון את 
עצמת האש למידה בינונית, שמן זית נוטה להישרף יחסית בקלות. מוסיף שתי ביצים טרופות היטב 
ושלושה ניעורים מהמלחייה בעלת הפקק האדום. מחכה דקה וארבעים שניות, הופך, עוד דקה וחצי 
 של טיגון והארוחה תהיה מוכנה. לצד החביתה אני קוצץ חצי מלפפון ויוצק קצת גבינת קוטג'. מציץ
בשעון, המחוג הגדול מצביע על הספרה תשע, הקטן מתקרב לאיטו לשמונה. הגיע הזמן לצאת. בקצב 
ההליכה הרגיל שלי לוקח לי שלוש עשרה דקות להגיע עד לפקולטה, ארבע עשרה אם יש תור בבידוק 
הביטחוני שבכניסה לאוניברסיטה. מתארגן בזריזות, ממלא את בקבוק המים עד אמצעו, מעל לכמות 
הזו הדבר יוצר חוסר איזון בתיק וגורם לי לחוסר נוחות בהליכה. מכניס את המפתח לכיס הימני 
הקדמי של הג'ינס, ארנק לכיס האחורי השמאלי וסוכריית טופי לכיס הקטן שנמצא מעל הכיס הגדול 
מימין. מעניין מה אנשים בריאים מכניסים לכיס הזה אני חושב לעצמי. יוצא מהדירה, מכניס את 

 המפתח, מסובב פעמיים ומתחיל ללכת.
ההליכות לאוניברסיטה הן זמן נהדר עבורי לחשוב, לשמוע מוזיקה וקצת להתנתק מהדאגות שלי. 

              הקטנה תלך לאוזן ימין, וזאת עם  R-מוציא את האוזניות מהתיק, מוודא שהאוזנייה עם אות ה
יק לשמוע שני שירים באורך סטנדרטי לפני לשמאל. נשארו לי תשע דקות להליכה, כך שאספ L-ה

, להקת רוק שאהבתי בתקופת בית הספר היסודי. צלילי Linkin Parkשאגיע. אני מחליט להאזין ל
 הילדות נעימים לי ומרוממים את מצב הרוח שלי. 

מגיע למעבר חצייה, הרמזור מתחלף לירוק ברגע שאני מגיע לשפת המדרכה, אולי היום הזה לא יהיה 
א כל כך אחרי הכול אני חושב לעצמי. מגיע לאולם ארבע דקות לפני תחילת ההרצאה, בדיוק כפי נור

 שתכננתי. מתיישב בשורה השלישית מהסוף, במושב הקרוב ביותר ליציאה. 
אני אוהב שיש לי מקום ואפשרות לצאת במקרה ואצטרך. מוציא מהתא הגדול בתיק את המחברת 

מ"מ. ההרצאה מתקדמת לאיטה אך אני  0.4אחד כחול, שניהם בקוטר הירוקה ושני עטים, אחד אדום ו
מרגיש שקשה לי לעקוב, חולשה משונה משתלטת לי על הגפיים וטווח הראייה שלי מצטמצם. אני 
מכיר את הסימנים האלה היטב, אך אני לא מבין כיצד זה הגיוני? האם לא חישבתי את המינון נכון? 

 הקטן את הנרתיק השחור, שולף מקלון וטוען את המחט.הגיע הזמן לבדוק. מוציא מהתא 
 דקירה.

 



 
~ 38 ~ 

 

. אני 52מקרב את המקלון לטיפת הדם הקטנה שמבצבצת מקמיצה שמאל. צפצוף חלש והמסך מראה 
מקלל בשקט. מדידה נמוכה מדי. נתתי לעצמי להגיע למצב מסוכן, ועכשיו אין סיכוי שאצליח לחזור 

גרם של  4את סוכריית הטופי ומכניס לפה. בסוכריה יש  ולהתרכז בהרצאה. מוציא מהכיס הקטן
פחמימה, כמובן זה ממש לא מספיק, אך זאת "עזרה ראשונה" שתאפשר לי להגיע לקפיטריה לקנות 

 חטיף שיעזור לי. 
עוברות כמעט שעתיים עד שאני מצליח לאזן את עצמי. רמת הסוכר התייצבה, אבל מצב הרוח שלי 

הביתה, זורק את התיק מעלי, מוריד את החולצה הדביקה ונכנס למיטה. מסרב להתרומם. אני הולך 
 אני מתכנס לכדי תנוחת עובר, תוחב את ראשי בין ידי ונרדם. 

בחלום אני מתרומם מהקרקע בעזרת כוח מסתורי, השמים סגולים והעננים אדומים. בתחילה אני 
תאים את מעופי ולהימנע מפגיעה חושש לעבור דרך העננים. הם נראים לי מאיימים, אני מתאמץ לה

בהם אך הם הולכים ומתרבים. השמים כולם נצבעים בגוון אדמדם ואני מחליק אל לתוך ענן בעל 
כורחי. אני מצפה לתחושה קרירה, אך במקום אני נעטף בחמימות מלטפת. הענן סוגר עלי, אני נושם 

דו השני של הענן, קליל יותר, אותו ומתאחד עמו. ראייתי מטשטשת ונשימתי נעתקת. אני מגיח מצ
שלו. אני ממשיך להתעופף ללא חשש בין העננים, דרך השמיים הסגולים המרהיבים. אני מתקדם 
בכיוון האופק, תוך שמתגלה מולי במרחק נקודה צהובה מעורפלת, ההולכת וגדלה ומתבהרת. הנקודה 

ות בשוליה, עיניים חתוליות לובשת תווי פנים ברורים יותר ויותר. ניבים חדים, חברבורות שחומ
בורקות כאש. לנמרה ראש אימתני ללא גוף. לועה נפתח לרווחה וקולה נמוך ורך, אך איני מבין את 
שפתה. הלהבות בעיניה יוקדות ומהפנטות. ראשה פולט חום אדיר, שעוטף אותי אך לא צורב לי. אני 

בי החשש שהיא תמשך עוד זמן  מתמסר לתחושה שאופפת אותי ומייחל שתמשיך, אך בוא בזמן עולה
רב. הזמן הולך ואוזל. כעת אני מבחין בקרקע מתחת לגופי. האדמה בצבע כתום בוהק, מוכתמת 
בגווני טורקיז. גופי מכה בקרקע הרכה. אני מרגיש שהווייתי מתחברת עם העולם הזה, כאילו אני 

 והיקום, אני והחלום אחד הם.
וח קרירה נושבת דרך החריץ הקטן שבחלון. אני מתקשה אני מתעורר. הזיעה התייבשה כליל, ור

להתנתק מהחלום, הוא היה כל כך מציאותי וחזק. אני חש שאילו רק רציתי, יכול הייתי לזנק החוצה 
מהחלון, ולעוף בשמי הערב למול השקיעה. אני חושב על היום שהיה לי, על חוסר האיזון והייאוש, 

השרה עלי. אני קם מהמיטה, מתח, עוצם את העיניים  אך כל הכאב מתגמד לצד השמחה שהחלום
 ונושם שלוש נשימות עמוקות.

 פותח את העיניים, חורק שיניים, מוציא את הדוקרן וטוען.
 דקירה
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 מדעי החיים -בעילום שם /אולי
 

דקות. ירדן אמורה לחכות לי מחוץ לבניין, המורה שלהם תמיד משחררת אותם מוקדם.  5. עוד 13:25
תחכה לנו היום. אני יודעת שלא אבל עדיין, אולי. אני זוכרת את הפעם שהיא חיכתה  אימאמעניין אם 

לי  לנו עם המעיל היפה שלה ומשקפי הראייה שהיא אף פעם לא מרכיבה אבל הן תמיד היו נראות
מיוחדות. היא אפילו מרחה אודם והסיטה את השיער לאחור, למרות שהיא לא אוהבת. היא לא אוהבת 

חיכתה לנו עם סנופי והלכנו  אימאשרואים את הכתם שיש לה בעין. היא הייתה יפה באותו היום. 
איך היה ארבעתנו ביחד הביתה. אני זוכרת שהיא הייתה במצב רוח טוב באותו היום. היא שאלה אותנו 

בבית הספר ומה למדנו ובמה שיחקנו. כשהגענו הביתה היה ריח של אוכל, היא בישלה. אכלנו ביחד 
 שלושתנו וסנופי ניסה לגנוב אוכל כמו תמיד. הוא הצליח. כמו תמיד.

 זה לא החזיק הרבה זמן. כבר באותו היום היא חזרה למיטה והפסיקה לדבר.
 צלצול.

 
כבר יומיים עם כאבי ראש  אימאלא בבית. הם כנראה בטיול. אני מקווה. אין אף אחד בבית. גם סנופי 

מילא, מאבל לפעמים הם עוברים לבד. הם כנראה בטיול. נחכה עוד קצת. צריך להכין ארוחת צהריים 
 אני לא רואה שיש אוכל מוכן על הגז.

 
לעשות טלפונים. ירדן סיימנו לאכול והם עדיין לא חזרו. עבר כבר יותר מדי זמן. אולי כדי שאתחיל 

ישבה לראות טלוויזיה, אני לא אגיד לה כלום עדיין. שמרתי בספר טלפונים את הטלפון של מיון 
 וולפסון ואיכילוב. הם הכי קרובים. נתחיל מוולפסון.

 , היא הייתה משתמשת במפתחות שלה.אימאצלצול בדלת. מוזר. אם זאת הייתה 
בטלפון." ירדן הלכה לפתוח את הדלת וסנופי רץ פנימה קופץ "ירדן, את יכולה לפתוח את הדלת? אני 

ומכשכש בזנב. הדבר הראשון שאני חושבת הוא 'הם חזרו, הכל טוב' אבל איך שאני באה לנתק את 
נפלה ברחוב, הזמינו לה אמבולנס. בדיוק עברתי שם  אימאהשיחה, אני רואה את השכן בדלת. "בנות, 

את ירדן אומרת תודה. היא שואלת אותו אם הוא ראה אותה והוא אז לקחתי את סנופי." אני שומעת 
אומר שלא, שבדיוק פינו אותה. היא אומרת לו שאנחנו מסתדרות ותודה שוב. היא הלכה למזוג 

 לסנופי מים לקערה ובאה לעמוד לידי. אני מטה את השפופרת כדי ששתינו נשמע.
 "מיון וולפסון שלום."

ופירה לוי, אני חושבת שהיא הגיעה אליכם לא מזמן. התקף "שלום, אני מחפשת חולה בשם א
 אפילפסיה."

 "מי את?"
 "אני הבת שלה."

 "רק רגע, בבקשה." תקתוקים במחשב.
 "כן, הגיעה אלינו אופירה ממש לפני כמה דקות."

 "ואת יודעת להגיד לי מה איתה? באיזה מצב היא הגיעה?"
 י לעצמי אבל תמיד שווה לנסות."אנחנו לא יכולים למסור מידע בטלפון." תיארת

"בסדר. את יכולה רק לרשום בבקשה את התרופות שלה? פעם קודמת טעו במינון. היא לוקחת 
ערב. היא כבר לא לוקחת טופמקס, שלא יביאו  750בוקר ו 500ערב. קפרה  400בוקר ו 400טגרטול 

 לה טופמקס. הכל כתוב בתיק שלה."
 שלמה.""רשמתי, שיהיה לך יום טוב, רפואה 

 אני מסתכלת על ירדן. היא מסתכלת עלי. "תתקשרי להודיע לסבתא ואני אלך לארגן תיק?"
המיון עמוס היום. "שלום, אני מחפשת את אופירה לוי, היא הגיעה אליכם לפני כמה שעות. 

 אפילפסיה. אני הבת שלה."
 "תמשיכי ישר עד הסוף ואז ימינה. מיטה שלישית מימין."

 "תודה."
, את אימא, איך את מרגישה?" היא מסתכלת לכיוון שלי, אלי, אבל המבט שלה ריק. "אימא" הנה היא.

יודעת מי אני?" כלום. מוזר. עברו כמה שעות, היא הייתה אמורה לחזור לעצמה. מה כתוב בגיליון 
שלה? היו לה עוד שני התקפים מאז שהיא הגיעה. גרנד מל. עכשיו זה הגיוני. רשמו לה טופמקס 

 ות. אני צריכה למצוא אחות.בתרופ
 , את יודעת מי ראש הממשלה עכשיו?" עדיין מבט ריק. מבולבל.אימא"
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 "רבין." רבין. רבין מת כבר כמעט שמונה שנים. אני וירדן היינו תינוקות.
נראה שהיא קיבלה מכה כשהיא נפלה, הרגל שלה נראית נפוחה והידיים שלה חבולות. אבל הפנים 

. נראה לפי הגיליון שכבר ראה אותה רופא והם מחכים לבדיקות ולנוירולוג. יש נראות בסדר, זה טוב
 לנו זמן. אני אלך להתקשר לירדן.

אני מכירה את המסדרונות בעל פה. אני יודעת איפה נמצאים הטלפונים היותר רחוקים איפה שיותר 
 שקט.

 "הלו?"
 "דן, זאת אני. הצלחת לתפוס את סבתא?"

 ?"אימאעם  "לא, היא לא בבית. מה
 "בסדר, מבולבלת. תנחשי מי ראש הממשלה הפעם?"

 גוריון?"-"בן
 "רבין!"

 "אז היא לא הכירה אותך?"
"לא, עדיין לא חזרה לעצמה. היו לה עוד שני התקפים פה במיון. מחכים לבדיקות. אני חושבת שהם 

 ישאירו אותה ללילה."
בור האמבולנס. ירדן יודעת את זה. זה "אני מקווה." אם לא ישאירו אותה ללילה, נצטרך לשלם ע

 תמיד יקר, אני לא יודעת מאיפה נביא את הכסף.
"הם הזמינו לה בדיקות וממש עמוס פה, אני לא חושבת שתהיה להם ברירה אחרת. עשית שיעורים 

 כבר?"
 "התחלתי. חיכיתי לך שתתקשרי."

במיון אבל שתתקשר לברר אם "יופי. אם את תופסת את סבתא, תגידי לה שהכל טוב ושאנחנו עדיין 
 לפני שהם יוצאים." אימאהעבירו את 

ישנה. היא נראית רגועה. לפעמים אני תוהה איך הכל היה נראה אם היא לא הייתה עוברת תאונה  אימא
 בתור ילדה. היא עדיין הייתה חולה? הכל אולי היה נראה אחרת?

 
הקטן, לגינת המשחקים מתחת לבית.  הייתה בת חמש, סבא לקח אותה ואת דוד שלי, אחיה אימאכש

, שתמיד הייתה ילדה שובבה, סבתא מספרת, עזבה את היד של סבא ורצה ישר אימאבאותו היום, 
לתוך הכביש בדיוק ברגע שעברה משאית במהירות מופרזת. סיפרו לנו שהיא הייתה מאושפזת במשך 

ים אצלה. היא למשל כבר לא חודשים ושפחדו שהיא לא תצא מזה. כשהיא החלימה, שמו לב לשינוי
הייתה כשרונית, שהיא הייתה יושבת לראות תוכניות טבע  אימאציירה אותו הדבר. סבתא מספרת ש

כבר לא  אימאבטלוויזיה כדי לצייר ציפורים. היא אפילו שמרה ציור להראות לי. אחרי התאונה, 
ה דיסלקציה ודיסקלקוליה הצליחה לצייר ציפורים. לא אותו הדבר, בכל אופן. בהמשך, אבחנו אצל

 ושלחו אותה לבית ספר מיוחד. 
היא לא הוציאה תעודת בגרות. אני יודעת שהיא הייתה יכולה להצליח יותר אם היו יודעים איך 
להתמודד עם לקויות למידה אז, אם היו מבינים לקויות למידה כדי לתת לה את הכלים המתאימים 

 שונים. אני רואה שכואב לה שהיא לא יודעת. להתמודד עם הקשיים. אבל פעם הדברים היו
יותר מאוחר, אחרי שאני נולדתי, היא התחילה לקבל התקפים. בהתחלה הרופאים אמרו שאין לה 
כלום ואחר כך אמרו שהיא עושה בכוונה ונתנו לה תרופות פסיכיאטריות. כשההתקפים לא הפסיקו 

התעקשה, הם חשבו שאולי זה הכתם שיש לה בעין, הפורט ווין. בסוף הגיעו למסקנה שזה  אימאו
 אפילפסיה. כנראה בגלל טראומה למוח כתוצאה מהתאונה בגיל חמש.

לפעמים, ברגעים כאלה, אני תוהה אם הכל אולי היה נראה אחרת אם לא התאונה. טוב יותר. מצד שני, 
 הדבר. אולי גרסה אחרת של לא טוב. אולי לא. אולי הכל היה נראה אותו
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 רפואה -בחדר הדיסקציות / בעילום שם
 

 בחדר הדיסקציות שוכבים אנשים
 שפעם היו מלאים בחיים

 הלכו לטייל, פגשו את הנכדים
 פשוט, אנשים

  
 אנשים שתרמו את גופם למדע

 שמהם רצו שנלמד ונדע
 נהיה חכמים ונעזור לכולם

 בעולםנהיה גם אנחנו, משמעותיים 
  

 ולפעמים אני תוהה
 האם התרומה נחוצה

 האם הדרך היחידה לפתח את השכלתי
 .היא שימוש בזו הקבוצה

  
 האם בהם לא נוכל להתחשב?

 להשתמש במקום בתכנת מחשב?
 אולי מרחק רגשי הוא הפתרון
 ?שמול כולם ייתן לי את היתרון

  
 בחדר הדיסקציות בשקיות כחולות

 גופותשוכבות להן שמונה עשרה 
 מהן אני אמורה ללמוד ולראות

 .פשוט, גופות
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 רפואה -פרקינסון/ בעילום שם
 

 היא יושבת מאחורי שולחן מנהלים מעץ כהה. מוסתרת מעט על ידי מסך המחשב שגבו מופנה אליי.
 "אתה מוזמן לשבת שם אדון שטיינמן, הפרופ' מיד יצטרף אלינו" 

תווי פניה, אבל נחסם על ידי שכבה אטומה של איפור מרים את עיניי להביט בה, מנסה לבחון את 
אפקיד את עצמי כעת בידי הכיסא, אני חושב ואוחז במסעדיו  המשטח כל קמט ומותיר חיוך ממלכתי.

 בעודי צולל עמוק לתוכו. תוהה האם יהיו בי את הכוחות להקים את עצמי כאשר אדרש לכך.
את התקרה הנמוכה. ידו נשלחת ללחוץ את ידי. הוא נכנס לחדר, צעדיו רחבים, ראשו כמעט משפשף 

 אני מחווה בניסיון קימה כושל ולוחץ את ידו. 
"פרופסור בשן, נעים להכיר. זאת מיכל, היא עוזרת לי לסכם את הביקור" קולו ממלא את החדרון 

 הקטן ונטול החלונות.
 "צביקה" ידי הימנית מתחילה לרעוד כהרגלה. 

. שיערו הלבן שופע. הוא בוודאי בגילי. אולי אף יותר מבוגר במעט. הוא מחייך אליי, גבוה וזקוף
 לבושו המהודר, ניראה כאילו נכפה עליו. הוא מתרווח בכיסאו ומביט בי לרגע בלי לדבר.

 "אז.. ספר לי את סיפורך" הוא מבקש  
בקפידה,  "יש לי פרקינסון" אני יורה חזרה ומרגיש שוב את אותה דקירה בבטן. אני בוחן את תגובתו

 מחפש את אותה אי נוחות אשר כובשת את מכריי כשאני קורא למחלתי בשמה.
 "זהו? זה סיפורך? זו תמציתך?" חיוך מרומז עולה על פניו.
 "לא" אני נאנח.  אני פילוסוף. לפחות הייתי אחד כזה פעם"

 שתיקה, אחר כך הוא מכחכח בגרונו.
 "אז איך הכל התחיל בעצם מר שטיינמן?" 

 "בקמצנות" -מהסס לרגע ולבסוף עונהאני 
 "קמצנות?"

"אתה מבין פרופסור? אנחנו הפילוסופים ניחנו בנדיבות של המחשבה. המחשבות שלנו ארוכות 
ומפותלות, מסועפות. מחלפים רבי מפלסים של רעיונות, חלקם נתמכים בעמודים ואחרים תלויים 

 באוויר. לא נותר מהם הרבה היום" 
 נות של המחשבה ואז.. של התנועה""כן. בקמצנות. קמצ

 עיניו נעצמות לרגע כשהוא מחווה לי בראשו. 
"אתם בזבזנים כל כך. מנופפים בידיכם, מסיטים את ראשכם בתגובה לכל צליל, מרימים את גבותיכם 

 בפליאה לכל סיפור חולין" הרעד ביד ימין גובר ואז חוזר למקצבו הרגיל
 הפרופסור"אתה מתכוון לאיטיות?" שואל אותי 

 "כן. איטיות. אומרים לי שאני איטי כבר שנים. אבל אבחנו אותי רק בקיץ לפני שנתיים"
הקלדה. עד עכשיו היא לא הקלידה. פשוט ישבה שם, בהתה במסך המחשב. שכחתי כבר מקיומה. 
אבל עכשיו אצבעותיה, דקות, משוחות בלק אדום, קמטים עמוקים חורצים אותן לרוחב, נעות 

 בעוד מבטה מופנה למסך. כמו רוקדות על פני מקלדת המחשב. נעות בסנכרון מושלם. בזריזות,
אני קופץ את אגרופי ומשחרר אותו, מנסה להקל מעט מהעלבון שספגו אצבעותיי הנפוחות 

 והמסורבלות.   
 "מר שטיינמן! אתה איתי?" הוא מסב את תשומת ליבי חזרה אליו.

 "שאלתי איך ההליכה שלך"
י? לא טובה. הרגליים נדבקות לי" אני משפיל את מבטי לרגע. מביט בהם כמו הורה "ההליכה של

 המאוכזב מהתנהגותו הלא צייתנית של בנו.
"אני נזהר. והוא קנה לי מקל הבן שלי. מקל מהודר, מעץ" אני אומר לו בקול מעט  "אתה נופל?"

 רועד.
ת לחיו. הוא התבדח איתי, אמר לי שאולי פניו המחויכות של נמרוד עולות לנגד עיניי, זיפים מכסים א
"אבא, זה באמת חשוב". אבל כשאחזתי  -ככה אוכל לעזור לו בחינוך הנכדים. ואז מיד הרצין ואמר לי

 בראש המקל המגולף והמלוטש הרגשתי חספוס של פלסטיק קשיח, אפילו צבעו היה נדמה לי אפרפר.
 "אבל אני פשוט נזהר" אני חוזר ואומר לפרופסור

 השליטה בשתן?""ו
"בסדר" אני עונה מיד. ונזכר ביום ההוא שהלכנו כל המשפחה בשדרה בתל אביב, ואני התחננתי בפני 

 המלצרית ההיא עם הפנים המחוררות, שתרשה לי להשתמש בשירותים.
 "ותאמר לי, יש גברת שטיינמן?"
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 ט בי. אני  קולט את מבטו נודד לכיסא הנוסף העומד ריק לצידי, ואז שב מיד להבי
 "כן, אבל היום פרופסור, היום היה לי חשוב לבוא לבד דווקא"

 "האיטיות הזאת. לאנשים קשה איתה. במיוחד אנחנו הישראלים" אני מכחכח בגרוני
"לפעמים כשמגיעים אלינו אורחים, אני מרגיש כאילו אני מסתכל מחלון של מכונית נוסעת, מנסה 

 אחוריי"להתמקד בדבר מה והוא כבר מאות מטרים מ
 "אז אני משתתק והיא מדברת בשביל שנינו"  

 הפרופסור שותק לרגע. אולי מנסה לתת שם רפואי לתופעה שתיארתי.
 "ואם כבר אנחנו מדברים על אשתך. ספר לי. איך התפקוד המיני?"

אני מתפתל בכיסא בחוסר נוחות. מסיט את מבטי אל מיכל העוזרת ופוגש את עיניה, היא מיד משפילה 
 מבטה.את 

 "זה לא ממש עובד, לפחות לא כמו פעם"  
אני עוצם את עיני לרגע ורואה את חדר השינה הקטנטן בדירתנו הראשונה. זיעה עוד מכסה את 

 גופותינו. מוטלים זה לצד זו בשתיקה. לא היה אז צורך במילים. 
 "אני לא חושב שהיא כבר רואה אותי באופן הזה" אני מתפכח ואומר

רוצה להוכיח לה. להזכיר לה שאני הגבר. שאני לא איזה מקרה סעד שצריך לדאוג לו "ולפעמים אני 
 ולטפל בו כל הזמן" ידי עכשיו רוקדת על מותני כאחוזת דיבוק.

 "ודווקא אז זה לא עובד"
 הוא מהנהן. 

"אני רוצה לבדוק אותך" הוא נעמד כעת, גופו הארוך רוכן לכיווני. נוקש על מצחי מספר פעמים, ואז 
 על שפתיי

 "רפלקס גלבלרי שלא מתעייף, סנאוט בולט" הוא מכריז
 "מה?" אוסף המילים הלא מוכרות מעלה בי חרדה קלה

 "אני מכתיב למיכל את הבדיקה, אתה יכול להתעלם" הוא אומר בנועם
"תעשה כמוני" הוא מרים את ידו באוויר ונוקש על אגודלו בעזרת אצבעו המורה. "תנועות מהירות 

 " צליל נקישת אצבעותיו נשמע ברקע כמקצב.וגדולות
אני מרים את ידי ומנסה לעקוב אחר הוראותיו, הנקישות הקצובות מתחלפות כעת בדממה. אצבעותיי 

 מסורבלות, נדבקות זו לזו ונפרדות בקושי כאשר אני מתאמץ לחקות את פעולת הפרופסור.
 "הפרעת בולטת בתיפוף אצבעות"

יעו אגרופים, רקיעות, תיפופים והנפות. לכולם שורבבה המילה אחרי הנקישות והתיפופים הג
 בסמיכות באופן כזה או אחר.   "הפרעה"

 "עכשיו תעמוד, אני רוצה לראות איך אתה הולך" 
 אני מצליח להתרומם מהכיסא באיטיות. הוא פותח את דלת החדרון ומחווה לי להתקדם.

"כמו שתרגלת,  -ט בכפות רגליי וממלמל לעצמיאני מנסה להזדקף ככל שאני יכול, נושם עמוק, מבי
צעדים רחבים, קדימה." רגלי מתרוממת מהקרקע ואני מתחיל לנוע. במסדרון המהודר שטיח מקיר 

 לקיר. תבנית מושלמת עבורי לתכנן כל הרמת כף רגל וכל כיפוף ברכיים. 
 "יפה מאוד" אני שומע את קולו מספר מטרים מאחוריי

 ת?" "ככה אתה הולך גם בבי
אני נאלם. נזכר בהליכתי המדשדשת הבוקר מן המיטה אל השירותים, את חריקת הפלסטיק של סוליית 

 נעלי הספורט של על מרצפות הקרמיקה. "לא ממש, בבית זה יותר קשה"
 "שבא נא יקירי" הוא מחווה לי לשוב לכיסאי בתום ההליכה ומיד מתיישב גם הוא. 

 תי מכף רגל עד ראש. הוא מביט בי כעת בשתיקה, בוחן או
 "ניטשה" לבסוף הוא אומר.

 "ניטשה?" אני שואל, ודמותו המזוקנת עולה  לנגד עיני
 "קולגה שלך. אני חושב שהוא פיצח את התרופה לפרקינסון". אני מביט בו בתמיהה כעת.

 "אני יכול לרשום לך תרופות שיקלו על התנועה שלך, תרופות שהושקע בהם הרבה כסף ומחשבה"
"אבל ניטשה דיבר על החיות של בני האדם, היא יותר חשובה מכל כדור שתיקח". הוא מהסס לרגע  

 ואז ממשיך "זאת עבודה קשה לגרום לחיים לגבור על עצמם שוב ושוב, אבל זאת העבודה שלך" 
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 מדעי החיים -חולי קיצון והאלטרנטיבות/ בעילום שם
 

קרובים ויקרים לי מאד: דודתי וסבי. שני אנשים שמחלת סיפורי הינו סיפור אישי הקשור בשני אנשים 
הסרטן תקפה אותם בגילאים ובמצבים שונים, שני אנשים שקיבלו החלטות שונות לגבי אופן הטיפול 

 טיפול קונבנציונלי )כימותרפיה והקרנות( ומנגד העדר טיפול רפואי. -במחלה 
כפתרון מידי ונחרץ הוצע לה טיפול  לפני כשנתיים חלתה אחותה הצעירה של אמי במחלת הסרטן.

בכימותרפיה והקרנות וזאת ללא אפשרות ממי שנחתה עליה המהלומה, להרהר ולשקול פתרונות 
 אלטרנטיביים נוספים.

המשפחה הפצירה בדודתי לבחון חלופות אחרות, ההפצרות לוו בסיפורים על אנשים שתוחלת החיים 
 בספרות הרפואית ואף כאלה שהגיעו לגיל הגבורה.  שלהם הייתה ארוכה בהרבה ממשך החיים שכתוב

אולם דודתי למרות שהייתה אישה מאד דעתנית ואינטליגנטית, ולמרות שהיו לה  קשרים ענפים 
בעולם הרפואה, החליטה ללא שהות ובאמונה רבה, החלטה שהתקבלה גם כתוצר של מסע השכנוע 

יפולים. לאחר מותה, עדין קיימת התחושה הרפואי מצד הרופאים הקונבנציונליים להתחיל במסע הט
בקרב הקרובים לה כי מותה בטרם עת היה נעוץ בין היתר בטיפול הכימו וההקרנות המסיביים ובעיקר  

 בנגזרת שלהם, בכאבים העזים והעל אנושיים הגורמים לייאוש ולכמיהה לסיום החיים.
ה מזו המצוינת בספרות הרפואית בין סיפורי ההישרדות ממחלת הסרטן שהביאה לתוחלת חיים ארוכ

נכלל סיפורו של סבי, אביו של אבי. את סיפורו של סבי אביא לכאן ביתר פירוט, אולי משום שזה קרה 
לפני מספר שנים והכאב קהה במעט בניגוד לכאב הטרי שאחז בי בשל מותה של דודתי האהובה. גם 

ולה במחלה סופנית )המוגדרת כך כאן, השאלה שמלווה אותי היא שאלת השאלות, האם על אדם הח
 על פי הספרות הרפואית( לבחור בטיפול קונבנציונאלי )כימותרפי למשל( או בטיפול אלטרנטיבי. 

סבי משה, שכינויו היה מישו, היה איש הספר, ידען ובעל זיכרון מדהים. הוא היה שילוב המעשה 
ובפרט אימי, העידו שכל פגישה  והרוח, טיפוס גלותי לצד החספוס הצברי. חברים ומשפחה כמובן,

עם סבי הייתה שיעור על החיים כהווייתם. הוא ניחן בחוכמה עמוקה וידע, בחוש פנימי שניסיון החיים 
השחיז ושכלל אותו, כל מה שנכון, רצוי, ראוי, חיוני והכרחי לדעת על החיים. הוא ידע שהכל, בעצם 

 כי זה טבעם וככה זה בעולם. פשוט בתכלית הפשטות. אבל אנשים נוטים לסבך הכל, 
כשנה לפני פטירתו הוא אושפז בביה"ח. באחד הימים נכנסו לחדרו כעשרה רופאים מהארץ ומחו"ל. 
ליד מיטתו ניתן הסבר רפואי באנגלית על מצבו, הסבר שלווה בפליאה ובהשתוממות. מהמפגש עם 

בהתחשב שסבי חי עם  הרופאים נודע שסבי לקה בסרטן העצמות. הוריי ששמעו זאת הוכו בהלם
 המחלה למעלה מעשרים שנה! ובהעדר טיפול רפואי קונבנציונאלי. 

בספרות הרפואית תוחלת החיים המקסימאלית של אדם החולה בסרטן מסוג זה היא עד חמש שנים, 
וסבי כאמור עבר את תקופת הזמן הזו פי ארבע מתחולת החיים הצפויה. העובדה שדבר המחלה לא 

משפחה ולא לחברים הקרובים, ולאף איש מקרב חברי הקיבוץ בו הוא גר, זו היה ידוע, לא ל
 כשלעצמה הייתה מפתיעה מאוד.  

כדי להשלים את הפאזל, עשרים שנה קודם סבי וסבתי התגרשו, והם חיו בנפרד. סבי מישו אהב אהבה 
בתה של סבתי עזה את סבתי, שכונתה בפי כל "יפיפיית העמק". גם לאחר הגירושין חיפש סבי את קר

והיה מוכן לרצות את בקשותיה וגחמותיה בדיוק כמו "פנקס הקטן" מהשיר הידוע. דבר מחלתו של 
סבי נודע לו בסמוך לגירושיו מסבתי והוא החליט לוותר על טיפולי הכימותרפיה, בתחושה שלא נותר 

 לו דבר, וכמי שמקבל את גורלו. 
פילוסופית: "כי האדם הוא בודד ואין לו על מי כשנשאל סבי למה לא סיפר למשפחה, ענה בדרכו ה

להישען אלא על עצמו, המאבק הוא של היחיד". עוד הוסיף דוד שלי: "מי שעבר את השואה 
וזוועותיה, הכל הוא בגד איזוטרי, זניח וניתן להתמודדות". ברור שאי חשיפת דבר המחלה לאף אחד, 

ת להסביר את בחירותיו ודרך התמודדותו עם אף לא לקרובים, היא סיטואציה קיצונית. ניתן לנסו
 המחלה לפי אורח החיים שסיגל לעצמו, עולם פנימי עשיר שלווה בבדידות וחופש. 

יום המדכדכת -מוות גורם לנו לעיתים לצאת מאדישותנו לחיים שנובעת לעיתים משגרת היום
טיים. הוא עסק בשימור ולהסתכל בפרספקטיבה אחרת על החיים. בדיעבד חייו של סבי מישו היו אותנ

הגוף על ידי פעילות ספורטיבית יומיומית, מדיטציות, קריאה אובססיבית וגידול קקטוסים. הקקטוסים 
היו ידועים לכל, הם היו שרועים על פני שטח של מעל לדונם וכילדה תמיד נראו לי כמו מבוך גדול בו 

כל קקטוס. יש האומרים שגידול קקטוסים אני ואחי נהגנו לשחק.  הוא הכיר וידע את שמו וייחודו של 
 שמטבעם דורשים מעט, סימלו במשהו את צניעותו וענוותו של סבי מישו. 
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 -צניעותו וענוותו אפיינו את חייו של סבי תוך שהוא משקיף מהצד, מעורה, אבל לא ממש מעורב 
המעט ההכרחי כמעין צועד בנתיב מקביל, בקצב שלו. היה נראה כי כל מה שנזקק לו בחיים היה 

 תית. ילהמשך קיומם. פשטותו הייתה אמ
סבי היה איש אהוב ומוערך. בשבעה אנשים רבים סיפרו כי סבי ידע לאבחן אנשים כמו קורא נפש 
מיומן, הבקיא בנבכי האדם באשר הוא. לא אחת סיפר לאנשים אודות עצמם, לפעמים תיאר באוזניהם 

הוא ידע! דבר אחד סבי לא  -לא מסכות. איך הוא ידע ?מה הם האנשים, בלי צחוק ול –בדיוק מפורט 
ידע, הוא לא ידע עד כמה ההחלטה שלו, שלא להשתמש בטיפול הרפואי הקונבנציונלי, החלטה 

פרידתו מסבתי, תוביל אותו לתוחלת חיים ארוכה  -שהייתה לאורה של סיטואציה רגשית כל כך עבורו 
 מאד.

עולות עוד מספר היא איזו טיפול עדיף? האם הרפואית או השאלה שמלווה אותי עד עכשיו וסביבה 
האלטרנטיבי? כשבאלטרנטיבה ניתן להכליל את העדר טיפול כלשהו, מתוך מחשבה שהגוף ירפא את 
עצמו. ואולי החלטה זו אינה משנה כלל? וזוהי בעצם גזרת גורל שלא ניתנת לשינוי. האם לנפש 

רבות על כך שמחלות רבות הן תוצר של נפש כאובה תפקיד בריפוי הגוף? הרי היום כבר מדובר 
הנותנת את אותותיה לגוף. ואולי התובנה היא שלחיות חיים מספקים ומלאים זה תוצר של היכולת 

 המנטלי והפיזי.  –שלנו לחוש את הקשר בין שני המישורים הללו 
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 רפואה -לבריאות/ בעילום שם
 

 הגוף והופ מה קרה.קמתי בבוקר עם תחושה מוזרה; מיששתי את 
 יש לי גוש ברגל! שחור היה הדגל. 

 אני צריך ניתוח, בזה אני בטוח!
 חיש מהר הזמנתי תור אצל הרופא; 

 תק אותי הוא ירפא.-חשבתי תיק
 מהר התנגשתי במציאות התנגשות חזיתית;

 במדינת ישראל אני נתון לגסיסה איטית.
 מבר;התור הפנוי הבא הוא לחודש אפריל, ועכשיו רק נוב

 מהרי לקנות לי חלקת קבר! -אימאאמרתי ל
 אמרה לי תפסיק להילחץ; אימא

 גם קצת סרטן 
 זה לא גזר דין של תלייה על עץ.

 אתה יודע שאבא מרוויח מיליון שקל בשנה?
 הוא ישחד את הרופא, אין לו תקנה!
 סתם, היא אמרה, יש רפואה פרטית.

 זכאי לרפואה אינסופית. -מי שיש לו כסף
 ש את הקפיטליזם! וכה אמר אדם סמית:מזל שי

 היד הנעלמה תדאג שתקבל טיפול נאות.
 בגלל אותה יד נעלמה אגב, חוקי למכור סיגריות.

 -בקיצור נמרץ ומבלי לבזבז את הזמן
 כולם צריכים להבין מספר עקרונות קטן:

 מי שאיננו שותף לתפישת הכלכלה הקלאסית,
 בית.-עלול למצוא עצמו יום אחד חסר

 אולי תהיה נרקומן; -לא תעבוד קשהאם 
 מכור לסם, ומקושש כסף מזומן.

 -עקרון נוסף וחשוב להבנה
 מי שיש לו כסף, יש לו מעטפת הגנה.

 אתה משלם ומקבל גישה לרופא ולאחות;
 לא תהיה אחד מפשוטי העם שבמיון רבים מכות.

 תגיע לאסותא או למדיקל סנטר.
 הרופאים שעובדים שם הם מעבר לבסדר.

 מקבלים צ'ק, אשראי וגם מטבע דיגיטלי; הם
 לא כמו במיון: שם הסיכוי שתקבל טיפול, דומה לעץ או פאלי.

 
 התעוררתי, היה זה יום שלישי בבוקר;

 רופא של הביוקר! -הלכתי לד"ר קנר
 הוא חיכה לי במדיקל סנטר, הרצליה פיתוח.

 אמר 'בלי לחץ, קח תפוח'. -נכנסתי למשרד
 י כולי רועד;נתתי בתפוח ביס, בעוד

 הד"ר קלט ואמר 'די לפחד!'
 התחלנו בבדיקה. -טוב הגיע הזמן

 הנה מכשיר סליקה", -"דבר ראשון
 הכנס פה את האשראי על מנת להתחיל טיפול.

 הנה אלפיים שקל, אמרתי בביטול.
 רק תוציא לי מהרגל את החתיכה.

 אי אפשר להתייחס לסרטן כאל בדיחה.
 ליבי נדם;הוא התחיל בבדיקה ופתאום 

 הרגשתי ממש את ירידת הלחץ דם.
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 בשבוע הקרוב אני הולך למות,
 של וודאות. 90%אני אומר את זה ברמה של 

 הרופא בודק ולא אומר דבר.
 הגיע הזמן להיפרד, היה שלום עולם אכזר!

 במחשבה לאחור אני מתחרט על הרבה דברים;
 לא עבדתי קשה, לא טסתי מספיק ולא השקעתי בחברים.

 להיות שהייתי צריך לחיות את חיי בצורה אחרת; יכול
 לנסות לקבל מהם משמעות, ולא סתם חוויה מיותרת.

 שנה; 25רק  -זה היה סיבוב קצר
 בבחינה רטרואקטיבית הייתי חי בצורה שונה.

 אוכל הרבה יותר אצל אייל בפורט סעיד;
 את אחיי הקטנים יותר משפיל ומעביד,

 בא,וא אימאמתנהג הרבה יותר יפה ל
 לוקח דברים בקלות ומתייחס לכולם סבבה.

 מנסה להצטיין במשהו, להיות מיוחד;
 כשכולם יסתכלו עלי ויגידו 'הוא האחד'.

 סך הכל הייתי כמו כולם;
 לקחתי כמובן מאליו את זה שאני חלק מהעולם.

 ועכשיו אני במיטת חוליי, שוכב על ערש דווי;
 אל תיקח אותי, הלוואי! –מתחנן לאלוהים 

 תאום הרופא מישיר אלי מבט;פ
 אני מרגיש את הלב שלי נשרט ונצבט;

 הוא אומר לי 'ילד, תגיד מה אתה עגל'?
 יותר פשוט היה לשים את הכסף בזבל.
 מה אתה מתכוון? אדוני רופא הבכיר,

 לאבא שלי יש בכיס מצלצלים למכביר.
 כסף פה איננו שיקול אמרתי לדוקטור.

 אתה הכי טוב, לכן קבעתי תור!
 תגיד לי את האמת? אמשיך לחיות את חיי בלי גפיים?

 ממש לא אכפת לי, גם ככה אני שונא גרביים!
 העיקר שתגיד לי שאני אמשיך לחיות,

 כל זה נאמר בזמן שאני מתחיל לבכות.
 הרופא הנכבד פתח בצחוק מתגלגל.

 כנראה מישהו מקשיב לך בזמן שאתה מתפלל.
 גוש.אמר לי תקשיב מה שיש לך ברגל איננו 

 כנראה יצאת למרפסת, ואותך עקץ יתוש!
 

 עכשיו כולם חושבים שאני סתם חרטטן;
 ואגיד לה שאין לי סרטן? אימאאיך אסתכל על 

 ממש הרגשתי שהגיע הזמן להיפרד;
 הייתי מוכן ללכת, ואלוהים ישמש לי עד.

 אני מתבייש להגיד לחברים ששילמתי לרופא פרטי,
 זה חרדתי.כשהסיבה היחידה לכך היא שאני כ
 הלכתי לרופא עם רגל קצת נפוחה,

 הפכתי לבדיחה. -השפלתי את עצמי
 עקץ אותי סתם יתוש, אפילו לא קדחת הנילוס;

 אפילו אין לי וירוס! –מהבושה טוב מותי מחיי 
 אני הולך להמציא סיפור, אני חייב לשקר;

 אחרת אף אחד איתי לא ידבר.
 אולי אמציא שיש לי איידס או סוכרת;

 כזה שנכנסים בגללו לסרט. –סופני  משהו
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 בעצם אם יהיה לי איידס ממני כולם יתרחקו;
 אהיה מוקצה מחמת מיאוס, הם יפחדו שידבקו.

 ומה לגבי סוכרת? זו מחלה די קשה;
 מכל איש ואישה! 10%חולים בה 

 ומה אם אתקל בקרואסון טוב בטרקלין?
 אני אוכל אותו והם יראו שאין לי מזרק אינסולין.

 פור יתפוצץ לי בפנים כפי שהתחיל;הסי
 אני אהיה מוחרם כי אני שקרן מגעיל.

 האם יש לסוגיה איזשהו פתרון?
 סתם הלכתי לרופא, ועל חשבון הברון.

 אם יגלו את השקר שלי אזרק כמו דניאל לאריות;
 אמצא את עצמי בודד ומבודד מן הבריות.

 מת;-אני מרגיש כמו חי -אין לי עתיד
 הנה דף ועט. -ןאעשה סיעור מוחי

 חייב לשים לזה סוף שלא אזרק לרחוב;
 המצב שלי יותר גרוע משל גילי ארגוב.

 יותר מדי מחשבות, הגיע הזמן שאלך לישון.
 אחליט מה לעשות השבוע, גג עד יום ראשון!

 
 אחרי כמה ימים של מנוחה נכונה,

 אני חושב שהצלחתי להגיע להחלטה נבונה.
 ומתעשת.אני שוטף פנים, מתאפס 

 אספר לכולם את האמת! –היום זה היום 
 אגיד להם איך חשבתי שחליתי,

 איך בראשי על המוות כבר תהיתי,
 איך שרפתי לאבא משכורת של שעתיים;

 איך נלחצתי מעקיצה כמו ילד בן שנתיים.
 איך התקשרתי לברר מחירים בבתי קברות;

 כרזות של אבל הדפסתי עבור לוח המודעות.
 חיי פשוט כך אל מול עיניי, איך חלפו להם

 איך התפללתי וזעקתי אל אלוהיי!
 איך טעמתי את טעמו של הסבל המר,

 איך ראיתי את גורלי כמו הגלים נשבר.
 איך התביישתי, רציתי לכולם לשקר;

 אבל לא ביצעתי את העבירה, רק קשרתי קשר.
 אני רוצה אותם ברחוב צועקים שאני זכאי,

 ד לסוף ימיי.שלא יזכרו לי את הפדיחה ע
 הנה אני אומר את זה, מתוודה ולא מתחבא;

 אמת יש רק אחת, ושקרים יש הרבה.
 הלכתי אל רופא פרטי, ללא שום הצדקה.

 שילמתי אלפיים שקל על עשר שניות של בדיקה.
 הגעתי אליו במצב של חרדה ושל דחק;
 הוא ראה את העקיצה ופשוט עלי צחק.
 א זז,תבינו שבשבילי באותה תקופה הזמן ל

 פשוט לא היה אכפת לי מהתשלום המבוזבז.
 רק רציתי לזכות בחיי בחזרה,

 להיות איש קיים, להיות בהכרה.
 אין ספק שאני עשיתי כאן טעות,

 נהגתי בפזיזות. -יצאתי מטומטם
 מכל הסיפור למדתי מוסר השכל,

 לנסות לחשוב בהיגיון ולא להתבלבל.
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 מקווה שתוכלו לסלוח לי על השגיאה,
 נזר הבריאה! -את אני סטודנט לרפואהבכל ז

 
 אני מאוכזב שבשיר לא הצלחתי להכניס אוקסימורון,

 אך הגעתי לאלף מילים ולכן אניח את העיפרון.
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 רפואה -חלוק לבן/ בעילום שם
 

 יש לי חלוק, החלוק הזה הוא לבן
 זה חלוק שעוד לא הרווחתי, אך עבדתי למענו כל חיי

 תמים.זה חלוק מיוחד, נקי, טהור, 
 הוא מכיל את החלומות, התקוות והחמלה שלי ללא מאמץ. צבעו הולם

 אבל הטעייה שזורה בהיותי אדם ואף חלוק לא יוכל למנוע את הזיהום שלה, כי הוא מגיע מבפנים.
 החלוק הזה יתלכלך מהיוהרה, העצלות, הטעויות, הכישלונות והאשמה שלי

 ות של אהוביהם, בכעסם ובטינתםהוא יוכתם עם כאבם של אלו שפגעתי בהם, בדמע
 הוא יפרם ממחסור בשינה ושעות ארוכות בכוננות

 יצבעו את הרגעים שפספסתי, כי החלוק הזה מוכרח לבוא קודם גורלו להיות הבד עליו אשתי ובני
אפילו עכשיו, אני רוצה לאחוז בחלוק הזה ולכרוע על ברכיי ולשפשף אותו ביסודיות ולנקות אותו עם 

 י האיתנותפעימות לב
 אני מצטער
 אני מצטער

I AM 
 אני רק תלמיד למרגלות השביל, כל החטאים והחרטות טרם התממשו

 הטעייה היא אנושית ובן אנוש אני
I AM 

 אני רק רציתי לעזור
 אני אתן לכתמים לחלחל מהחלוק אל העור ולתוך הלב

 עד שהחלוק יהיה שוב לבן, נקי, טהור ותמים
 עמיתים, משפחה והעולםכך יראו אותי מטופלים, 

 ושוב
 .יהיה לי חלוק, והחלוק הזה יהיה לבן
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 מדעי החיים מורחב -קצוות/ בעילום שם
 

חדר ובו קירות לבנים. מסגרת צהובה תלויה על הקיר של פילה והגור שלה. שולחן, סטטוסקופ וילדה 
הרועשת הוציאה מאוד מנוזלת. "נראה שזה רק צינון" אמרה האישה, הסתובבה למדפסת  5אחת בת 

את הדף חתמה עליו והניחה על השולחן. האישה הסתכלה בחיוך על הילדה ושאלה "את כבר יודעת 
"את" אמרה הילדה. "אני?" שאלה בפליאה האישה בחלוק הלבן.  מה תרצי להיות כשתהיי גדולה?"

חק כן. חשבה לעצמה הילדה שרצתה את השמלה היפה שלבשה האישה בחלוק הלבן. היא רצתה לש
במכשיר הזה שנראה בעיניה כמו חדק של פיל, היא רצתה את הפתקיות, עטים ומחשב כמו של גדולים 
אבל יותר מכל את המדבקות הצבעוניות שתמיד היו שם על השולחן, חשבה לעצמה שחברותיה בטח 

 שלה. היא ענתה שכן כי אימאישמחו לקבל אותן גם. "רופאה? את רוצה להיות רופאה?" שאלה אותה 
שלה כנראה ידעה יותר טוב ממנה איך קוראים למה שבחרה לעשות האישה בחלוק הלבן,  אימא

 כשתהיה גדולה. 
הכל תמיד הוביל לזה. המילה "רופאה" הייתה שם תמיד צמודה למילה "עתיד", צמודה למילה 

היה "חלומות".  ביום יום, בשיחות החולין, בהחלטות בבית הספר, בהחלטות אחרי בית הספר. לא 
משהו אחר. הרופאים שפגשה במהלך חייה כולם היו אנשים שהעריצה, על הדרך שעברו על החלומות 
שהגשימו. החלום שלה הפך מהר מאוד להיות המרוץ המרכזי בחייה. כשכולם התלבטו באיזה מגמה 
לבחור היא כבר ידעה מראש שמה שהיא בוחרת זה המגמות שצריך כדי להתקבל, הן הבחירה שלה. 

 בחירה, או חובה?  אבל
איך יודעים לעשות את ההפרדה? איך יודעים מתי החובה היא חובה או שמא הפכה החובה להיות 
חובה מבחירה? איך יודעים כי חלום הוא מה שאתה מייחל לו בליבך לעצמך או שמאחלים לך אחרים 

ולהפוך אותו ואתה מקשיב להם, לוקח את מה שהם רואים ומנסה למצוא את מי שהם מדברים עליו 
 להיות אתה. 

המחשבות האלה לא היו חלק מהחלום שלה להיות רופאה. הם פשוט היו שם בין המילים, בין 
החובות, בין הבחירות, ההחלטות, הגאווה והתקווה שלה להצליח להגשים לעצמה את מה שיחלה. הן 

 מה שהיה בין לבין. 
 מעטאו שהוא חלק מאיתנו והופך את הברור למה הוא אותו בין לבין? האם אנחנו ממציאים את קיומו 

פחות ברור, את הלבן והשחור לקצת יותר אפור. אולי רק בראשנו נמצאים הקצוות של כל החלטה 
אולי אנחנו חושבים שהמטרות וההישגים שלנו הם כן או לא, או שיש או שאין בעוד שבעצם כל אלה 

 נו באמת.  לא חשובים ומה שממלא את המרווח ביניהם הוא מה שאנח
אז היא ידעה שעכשיו היא רק צריכה להמשיך. לדאוג לבגרויות, לדאוג לפסיכומטרי, לדאוג למבחנים, 
לקבלה, למצוא דרך כזו או אחרת שתביא אותה למטרה. לפעמים רצתה לעצור את המרוץ הזה ולנסות 

אותם קצוות  לחשוב מתי נתנה למילה חלום להפוך למטרה. מתי הפסיקה להתייחס למה שקורה בין
שהפכו להיות מה שמגדיר אותה. כן מתקבלת, לא מתקבלת, כן פסיכומטרי, לא פסיכומטרי. אז אם לא 
ילך בדרך הזו אז ילך באחרת. אז למצוא מסלול אחר. תואר ראשון. להצליח בתואר ראשון ואז רפואה. 

שוב מה הוביל כל הזמן מצאה את עצמה מחפשת את הדרך לשם בלי להתייחס לדרך עצמה, בלי לח
 אותה. זה הפריע לה. זה הפריע לה כי פחדה מאותו חלום שהופך מרגע לרגע למטרה.  

רופאת ילדים. היא רצתה להיות רופאת ילדים היא העריצה את היכולת לעזור להם, לחסרי האונים. 
ן לאלו שנולדים למציאות שלא בחרו, לפעמים למציאות שיש בה רק טוב אהבה ודאגה, חיבוק ורצו

 לתת להם את כל מה שרק אפשר. 
אבל חלקם לא זוכים למציאות הזו. חלקם נולדים והחיים נכתבים עבורם, מעטים יהיו אלה שיצליחו 

 לכתוב את ההמשך לעצמם. בתחילת דרכם הם יהיו מוקפים באנשים שהחיים בחרו עבורם. 
מעל לכל ספק שאת  היכולת שלה ללמוד לעשות משהו שיוכל לעזור להם מילא אותה, היא ידעה

 החלק הזה היא בחרה ובזה היא בוחרת בכל פעם. 
"יש רופא במטוס?" מישהו חש ברע. "יש כאן אדם מבוגר שמתקשה לנשום "קראה הדיילת בכריזה. 
היא דמיינה את עצמה קמה ואומרת "אני" וחשבה כמה עצום הוא אותו רגע שרק את בהיותך מי שאת 

ם שלך, הופכת למענה עבור אדם אחר. איך את מרגישה, איך את במקצוע שאת בחרת לחיים הפרטיי
חיה את החיים שלך כשחווית שליטה בחייו של אחר וכשאת חווה אותה בכל פעם שאת קמה בבוקר 
לעבודה. גם אם עזרת רק לרגע אחד אולי יזכור אותך אותו אדם ביום למחרת וביום שיתקל בך ברחוב, 

ים אבל אולי יחלפו חיים שלמים של אותו זר כשהזיכרון מהעזרה אולי הוא ישכח בעוד יום או יומי
 שלך וממך ילווה אותו לתמיד. 

 היה שם רופא. האדם המבוגר התרגש ככל הנראה לקראת הטיסה.
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באחת מהפעמים בהן ליוותה את סבתה לבית החולים חשבה על זה שהחלומות כאן הם של אלו 
ה, לשגרה הם שלהם. הרופאים לעומת זאת להם אין ששוכבים במיטות. הייחולים לבריאות, להחלמ

זמן לחלום, הם רצים. רצים לעבר המטופל הבא, להפסקה הבאה, למשמרת הבאה, רגע להספיק 
לאכול משהו, רגע להספיק להתקשר. בין לבין אם יש זמן, אז רק לרגע, זה מרגיש שהם גם מנסים 

אותם טרודים, עייפים ממלאים את לראות את המטופלים ולא רק להסתכל עליהם. היא ראתה 
חובותיהם וחשבה האם הם עוצרים לחשוב כמה גדול מה שהם עושים האם הם נזכרים ברגעים שבהם 
ייחלו לעצמם להגיע למקום בו יוכלו לעשות את מה שהם עושים. האם גם הם לפעמים תהו אם 

או שהם בחרו בה בחלום מדובר או במטרה. האם גם הם תוהים אם המטרה הזו נבחרה עבורם 
 ובוחרים בה בכל פעם שהם מגיעים לבית החולים.

מדי פעם תהתה איך תדע אם סיפרו לאותה ילדה מה תהיה כשתהיה גדולה או שהדרך שסללה 
תית שלה. היא לא ידעה. גם אם הכל ילעצמה, החובות והמטרות שהציבה לעצמה היו הבחירה האמ

התחיל ממדבקות צבעוניות ושמלה של רופאה אחת וחדר מלא בתמימות, ככל שיותר חשבה על זה 
 כך יותר הבינה שהגבול בין השניים כבר לא קיים. 

עם הזמן, השנים שחלפו, היעדים שהשיגה לעבר אותה מטרה גרמו לה להבין שאולי יש משהו גדול 
שלה להצביע עליו ולהגדיר אותו שמוביל אותה בהחלטות שלה. אולי אין משמעות יותר מהיכולת 

בכלל לאותם קצוות שחיפשה וחשבה שהם שקובעים, הם שמובילים אותה בדרך הנכונה. אין 
משמעות באם מדובר בחלום או במטרה כשהדרך היא אותה דרך ובעיקר כי אין דרך אחרת שבה 

 הייתה רוצה ללכת.
"אז מה תרצי לעשות?" הם עדיין שואלים. היום זה כבר לא משנה את מי הם שואלים. את אותה ילדה 
שחלמה להיות רופאה או את זו שידעה שבשביל להיות רופאה היא צריכה מטרה. היום היא מאמינה 

 שחלומות לפעמים בוחרים בך אבל כשאתה לא יכול שלא להגשים אותם אתה הוא זה שבוחר בהם. 
 
 ז מה התוכניות? את יודעת כבר מה תרצי לעשות?" "אני אהיה רופאה", אני עונה להם. "א
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 רפואה -המסע/ בעילום שם
 

 היו הייתה ילדה קטנה וחמודה , ללבוש בגדי רופאים היא כל הזמן רצתה 
 חורף קיץ סתיו אביב , משחקת רופא חולה עם אחותה כתחביב.

 יה רופאה .כשאגדל אה –מגיל צעיר הילדה קיוותה 
 האב הגאה התהלך כטווס במסדרונות בית החולים 

 מספר לכולם איך בעוד כמה שנים בתו  תשים את כל הרופאים בכיסים.   
 אך אבוי מה קרה? 

 הילדה התבגרה והפכה לאישה , כובשת ביופייה. 
 שינתה כיוונים , חוותה טיולים , הסתובבה בעולם ומצאה חברים .

 בר לא חלמה , אולי מנהל אולי בכלל הנדסה.פתאום להיות רופאה כ
 יום אחד ככה פתאום בזמן שהוא יושב לו בסלון עלה לאביה רעיון. 

 בתי החמודה תצטרף אלי למסע בעקבות הרפואה.  -וכך הוא אמר
 מה זה אומר אתם שואלים? בכנות אנחנו לא באמת יודעים . 

 ון.אבל האב היה נחוש בדעתו , אחזיר את בתי למסלול הנכ
 וגם אם זה מה שאעשה עד יומי האחרון .

 –וכך התחיל לו האב לרקום תוכנית , אפשר להגיד אפילו קצת זדונית 
 ומטרתה להחזיר את הזיקה של ביתו לרפואה וממש לא בצורה זמנית . 

 אז הוא ישב וחשב כתב ומחק התרגז וצחק. לאחר מספר ימים הושלמה התוכנית .
 :את בתי אקח למדינת עולם שלישי , נפנה לצד הרגישי. ופתאום בצעקה גדולה החליט

 ובהחלט כך היה ,  לאחר מספר ימים הם עלו על טיסה 
 היישר לאפריקה הרחוקה. 

 דקות ערכה הטיסה , אך עייני האב לא נעצמו לדקה.  30שעות ו 11
 הוא היה מלא בהתרגשות וצפייה לקראת דרך החדשה.

 אז הם הגיעו לשדה התעופה והילדה המסכנה כמעט איבדה את ההכרה . 
קרוא לה לכף רגלה מעולם לא דרכה במדינת עולם שלישי, רק במדינות כמו איטליה או כמו שאהבה 

 איטלי . –
מה קורה פה ?הכול מבולגן!! היא שאגה, נשים ערומות וילדים יחפים רק חסר לי שעוד רגע יסתובבו 

 .  בינינו קופים
כל האנשים מסביב הסתכלו עליה ולא הבינו מה בדיוק קרה, אפילו אישה אחת לחשה למשפחתה 

 שהילדה קצת מפונקת ברמה לא סבירה.
לאחר כמה רגעים הילדה נרגעה ואפילו הסתכלה על אביה במבוכה , אני מכונה היא אמרה ! והם עלו 

 על מונית בדרך להרפתקה נפלאה .
 תמתינו רגע אל תהיו לחוצים.  אן אתם בטח שואלים?אז איך ממשיך הסיפור מכ

אז הם הגיעו לשכונה מעט יותר נחמדה משדה התעופה ולצערה של הילדה לא היה מלון רק אחסניה 
 מוזרה. 

 אבל היי .. לפחות הייתה בריכה .
ז אגם שלי חמודה , הגיע הזמן לנסוע למרכ –אז לאחר מספר ימים של שיזוף ורגיעה אמר האב לילדה 

 הלידה.
מזאת אומרת מרכז לידה? אתה מתכוון שאני "ליטרלי" הולכת לילד ילדה היא צווחה ? איפה זה היה 

 רשום בלוז של החופשה . 
 חצי מבוהלת חצי סקרנית יצאה אגם לדרכה.

 
 במהלך הנסיעה ניסתה לדמיין איך יראה מרכז הלידה. 

 בות. אולי מבנים גדולים והמון מחלקות , הכול נקי ואחיות ר
 אפילו אזור נוחות להירגע , הרי אין כמו שינה מתוקה בין הפסקה לעבודה.

 פתאום צליל מוכר קטע את קו המחשבה . 
 מה זה, נהמה ?  לפתע מולנו עוצרה לה נמרה . 
 וליד הנמרה גור וגורה עצרו להם את התנועה .

 משפחת הנמרים המשיכה לדרכה וכך גם הילדה.
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 אוהל גדול נורא. פתאום נעצרה הכרכרה מול
 מה הגענו שאלה הנערה ? , כן ,ענה לה הנהג, פה לפנייך מרכז הלידה.

 המומה נעמדה מול האוהל הגדול , וליבה התחיל לפעום בחוזקה.
 האב המופתע הביט בבתו בתמיהה , הרי אנחנו באפריקה זאת לא הפתעה .

 אבל כמו שכבר הבנתם הילדה דמיינה את הכול בצורה מעט שונה. 
 אז האב והבת נכנסו מוכנים להתחיל בעבודה. 

 החדר היה עמוס נשים וגברים , מה שבטוח לא כולם רופאים .
 רעש חזק וצלילים מוזרים, בלגן וצלצולים ממש כאילו לקחו קטע מחלום אימים.

אבל בין כל הבלגן וההמולה שהיו בחדר הלידה דווקא תפס את צומת ליבה של הילדה מבטה של 
 נחמדה.אישה 

 האישה הייתה עצבנית ולחוצה.
 כנראה בגלל שנאלצה לחכות בסבלנות לתורה, בזמן שהרופאים מיילדים את אחותה. 

 אז אגם ניגשה אל האישה והחליטה שזה זמן מעולה לספר לה בדיחה .
נעמדה מולה וצעקה : איך קוראים לאישה בהריון שגרה באפריקה ???, איך שאלה האישה. ואגם 

 לה !! פי -ענתה
 אוי ואבוי שקט דממה! כולם שמעו את הבדיחה אף אחד לא אמר מילה, והאישה בכלל לא מגיבה. 

 פתאום שטף את החדר צחוק מתגלגל , מי זה שובר את הדממה ? 
 מסתבר שבדיחה הצחיקה את הרופאה הראשית של חדר הלידה. 

 פתאום כמו מגפה כולם צחקו בקול וברינה .
 בהיותה פילה .אפילו האישה שהואשמה 

אגם נשמה לרווחה , היא הבינה שבזכות הרופאה ואולי גם קצת בזכותה האישה שבהריון לא נעלבה , 
 ואפילו הצליחה מעט להירגע .

 פתאום הגיח אביה של הילדה ואמר לה בואי מתוקה עכשיו תורך לעזור לרופאה .
 " להתנקות . אז לאחר יום שלם שבו אגם עזרה ליילד תינוקות ,הם חזרו ל"מלון

 אבא לילד ילדים זה ממש לא משחק!   -וכאשר קמה אגם בבוקר שאחרי אמרה לאביה בחיוך ענק 
 ויחד עם זאת אמשיך ואגיד שלא בדיוק כך אני רואה את העתיד. 

 אבל בגלל שאתה כל כך רוצה אני אעשה אותך מרוצה.
 אחזור לארץ ללמוד רפואה רק בשבילך ובשביל המשפחה .

 מדה במילתה ולקחה את לימודיה ברצינות והתמדה. וכך אגם ע
 אולם בכל חופשה מהלימודים , אצה רצה לבית החולים לשמח ילדים.

 אט אט חלחלה לה לתודעה שלשמח חולים זה כל רצונה.
 אך אגם לא העזה לפצות את פיה.

 חמושה באף אדום ובפאה סגולה מיהרה היא לביתה להספיק לסיים עבודה .
 הפכה אומללה ועצבנית , היא הרגישה שאין לה תכלית .מיום ליום 

 ערב אחד כשאגם לא הייתה בביתה ניגשה אימה סיגל לבדוק היכן ביתה.
 כאשר נכנסה לחדרה גילתה על מיטתה של אגם את היומן בו היא כותבת מאז שהיא ילדה קטנה. 

לחדור לפרטיות של  אמה שהרגישה כבר תקופה ארוכה שמשהו לא כשורה, חשבה האם זה בסדר כך
 ביתה ולקרוא ביומן שלה .

 במהלך דקות ארוכות התלבטה ולבסוף החליטה להציץ הצצה זריזה.
 ואני יכולה לספר לכם שמה שסיגל ראתה שבר את ליבה אך  בטח שלא הפתיע אותה . 

 ביומן היה רשום שלהיות רופאה היא לא רוצה , ובעצם ליצנות רפואית זהו חלומה.
 סקנה שאין דבר אשר חשוב יותר מהאושר של ביתה.האם הגיע למ

 ועל הספה בבית היא חיכתה בצפייה ששמעון יחזור מיום העבודה.
פתאום ברוח סערה נכנסה אגם לביתה ובקול גדול קראה : אמאאא אבא אמר שאני לא חייבת להיות  

 רפואה! 
 תי כל הזמן.סיגל מתוקה , איזה טיפש היי –שמעון שהגיע שניה לאחר מכן מיד אמר 

הם התחבקו שלושתם חיבוק גדול, ומאז חזרו להיות משפחה שמחה ועליזה, אחת ליצנית והשנים 
 האחרים מתעסקים ברפואה.
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 רפואה -המהנדס / בעילום שם
 

 מהנדס בניין, נולד בארה"ב
 ילדים הותיר אחריו 3

 האם הם גאים? 
 או שמא כועסים,

 הרי אביהם החליט ללמד סטודנטים טריים
 

 אך לא מורה הוא ואינו מרצה
 את זמנו כמת על השולחן הוא מרצה

 מה היה שמו? עם מי הוא גר?
 מדוע החליט שגופו לא נקבר?

 כשהשק עוד סגור, מכסה את המהנדס,
 מחשבות מתחילות לחלחל ולטפס

 
 אך השק נפתח, בבת אחת,

 ללא הזדמנות להתחרט או לברוח,
 וגופו ערום, ללא רוח,

 להוציא לו את המוח ראינו שטרחו גם
 את שהיה מהנדס פתאום נורא פשוט לשכוח

 
 טרפזים מוגדרים היטב,
 בלוטת התריס מרשימה,

 ואיזה פלקסוס מעורר השראה
 גף עליון מהמם, ללא שומן בכלל,

 "גופה טובה, היה לכם מזל".
 

 ואנחנו רוכנים מעליו, כמעט נשאבים,
 להוטים לזהות בגופו החתוך מבנים 

 ים ללחוץ באצבעותינו שרירים,כבר לא חושש
 לחתוך איברים, למשש עצבים

 לאחוז בידינו חלקי גופות שהיו אנשים
 

 ואז, כאילו הזמן נעצר,
 הצמרמורת בי מתפשטת וגופי הופך קר

 נדמה לי שהמהנדס היה סבא נהדר.
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 רפואה -שיר לאמן ולרופא / בעילום שם
 

 מתפקדבקצה הגשר עומד הרופא, יודע הוא איך הגוף 
 הוא למד ושינן אין ספור איברים, גדול כקטן את כולם הוא מכיר

 מסוגל הוא לרפא פציעות ולהקהות כאב, אך אין בידו לאחות את שברי הלב.
 

 בקצהו השני עומד משורר, יודע הוא לבטא רגשות באמצעות נייר ועט.
 הוא משתמש במילים ואוגד אותם יחדיו לשלל חרוזים 

 עימים את הלב, אך אין בידו לרפא חולי וכאב.שיריו וסיפוריו מנ
 

 אף שמדובר בשני קצוות מנוגדים, אולי האחד אינו סותר את השני? 
 ידוע שצרכיו של האדם הם רבים, ולגוף ולנפש יש לתת את הדין.

 
 אל להם לריב ליד מיטת החולה, שהרי טוב לו ששניהם שזורים יחדיו זה לצד זה,

 א אומן והאומן הוא רופא. ואולי אף אפשרי שהרופא הו
 

 ובינתיים עד שישכילו להתאחד סוערים הגלים תחת לרגליהם. 
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 יחסים 
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 פסיכולוגיה ומדעי המחשב -ְיִהי ָאָדם/ אופק ישראלי
 

ק ֶאְפִסילֹון ְבַשִרי,  ַהְרחֵּ
 ֶאְפִסילֹון ִכְרצֹוְנָך ִמְזָעִרי,

 אּוַכל ַהִקיַפִני קֹוְנטּור,
 ְמֻפָתל ְוָקעּור,ָקו 

 ָרְחקֹו ִמְבַשִרי עֹוד ָפחּות,
 ָשם ָאִשיָרה השיר ִבְבִדידּות,

 
 ִאם ִחַבת ֲאהּוִבי ֶאְפֶדה,

 ִאם ֶאְבַטח ָבּה ְוֹלא ֶאְתַבֶדה,
 הּוא ִיְשֹכן ַעל ֲעַנן ַשְרַעִפי.

ִפי ב ֶהקֵּ  ַהקֹוְנטּור ַהּסֹובֵּ
 ְבַגִפי.ֹלא ִיֹּסב ַרק אֹוִתי 

 
************************************************************* 

שיר זה מתכתב עם הגדרת רציפות של פונקציה בנקודה מהחשבון האינפיניטסימלי הרי  הסבר לשיר:
εאם לכל  𝑥0רציפה בנקודה  fהיא: הפונקציה  > 𝛿קטן כרצוננו קיים  0 > 𝑥|כך שאם  0 −

𝑥0| < 𝛿  אז|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0)| < 휀. 
השיר מבטא רעיון על פיו מצב של בדידות אינו תלוי בחברת אנשים, כי אף בחברת אנשים ניתן 

להגדיר חלל על ידי שרטוט קו, שבתוכו אדם יהיה בודד. מובטח שקיים קו כזה היות שהקו הוא צר 
יתן לאינסוף ופונקציית המרחב )הפונקציה הממפה כל אירוע פיזיקלי למקום מסוים( רציפה ולכן נ

 להעביר אותו במרחק בין שני אנשים, קרובים ככל שיהיו. 
אהבה של האדם לאהובו, אם היא נענית, משכינה אותו ברוחו ובכך בכל חלל מוגדר הבדידות מופגת 

 במידת מה. 
*ε  .היא האות היוונית אפסילון 

/*********************************************************** 
 

ל,ֹלא   ְבָנקֵּ
ל  ָעְרַלת ֶהָערֵּ

 ֶאל ֹרְך ַיְשַבְנָך ִנְתֶחֶבת.
 

 ְתלּוִלית ַעכּוְזָך ֶנֱעֶגֶבת.
ת.  ָכנּוַע ַכמֵּ

ָעָליו ַכַאֶדֶרת. ְשִמיַכְתָך  מֵּ
ד.   ָגנּוַח ַכהֵּ

 
 ֶשֻאַפל ַוַאְרא ֶאת ָהאֹור

 ִמתֹוְך ֶאְשַנְבָך, מּוָטל
 ַעל ַהַאְסַפְלט ָהָרֹטב ִבְרחֹוב

 ְטֶשְרִניחֹוְבְסִקי.
 
 

ל,  ֹלא ְבָנקֵּ
ל  ָעְרַלת ֶהָערֵּ

 ֶאל ֹרְך ַיְשַבְנָך ִנְתֶחֶבת.
 ִשְבָעַתִים ָקֶשה ִלי ְבחֹול

 ְבֶעְריַית ַהִנימֹול.
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 מדעי המוח -קידמה וחמלה/ קורל ארונוביץ׳
 

ההוא  זה היה בשבוע השני של חודש מרץ. אני זוכרת זאת משום שבשבוע הראשון של החודש
דרך. מחקר שעל אודותיו ביקשו לשמוע כל מטופליי אשר ביקרוני, -התפרסמה כתבה על מחקר פורץ

וכך התארכו להם זמני הפגישות עימם. אולם, שמחתי על העידוד שהפיקו מכך. בעיניי, היה זה חשוב 
שפיל את יותר מכל תרופה. המטופל ההוא שנכנס, הביט בי בהתנצלות, כאילו באשמתו חל העיכוב, ה

מבטו והתיישב. הוא הושיט אליי בעדינות חבילת דפים מקופלת. סירבתי בנימוס והסברתי שהיום כבר 
מצויות כל הבדיקות במחשב. הוא נראה היה לי מוכר, אולם לא ייחסתי לכך חשיבות ברגעים 

 הראשונים.
. ודאי כבר המחשב. עבר זמן רב מאז הפעם הקודמת שהגיע לביקור מעקב-סקרתי את תיקו במסך

פי שמצבו נרֶאה משביע רצון. בקושי היה ניתן לזהות את סימני -על-כדאי להחליף לו תרופה, אף
מחלתו בבדיקות. יישרתי אליו מבט, בכוונה לשתף אותו במסקנותיי, ולפתע זה היכה בי. היה זה כרים 

 של יסמין.
היינו סטודנטיות בשנה  הפעם הראשונה שבה יסמין הראתה לי אותו, הייתה בקפיטריה בסאקלר.

השנייה עם הרבה תוכניות לעתיד. אני התעניינתי במחלות זיהומיות. יסמין חלמה על נוירולוגיה ונגה 
תכננה להיות מנתחת פלסטית. יסמין גלשה ב"טינדר" במשך מספר שבועות, ובאותו ערב הייתה 

משפחה, ואלמלא הייתה  אמורה לפגוש את כרים לראשונה. משפחתה לחצה עליה להכיר גבר ולהקים
-מחפשת בעצמה, היו בוודאי כבר מוצאים לה שידוך כלשהו מהכפר. הוא משך את הלב, בחור גבה

קומה ושחום, בעל עיניים טובות וגדולות וחיוך מתוק. אני זוכרת גם תמונה בה הופיע עם ילד קטן 
אופנועים ומסיגריות,  ותמונה נוספת שצולמה במסעדה "טרנדית" שהכרתי. הוא היה חף מכל אביזרי

כלל, כשסיפרה על ה"דייטים" שלה עימם.  את היהודים -בדומה לבחורים הערביים שהראתה לי בדרך
היא פסלה על הסף כשטענה, וכנראה בצדק, שהיא רק "גימיק" עבורם. בחורה ערבייה יפה שיוכלו 

זה, אולם כך להתקשט בה, ובכך לנכס לעצמם גם "קדמה" וגם "חמלה". אומנם לא הודיתי ב
התייחסנו אליה גם אנו, כשרק התיידדנו. היא בוודאי חשה בזאת, אולם  הצליחה להצניע את עלבונה 
מאיתנו. יסמין הייתה הבחורה היפה ביותר במחזור שלנו. היו לה עיניים ירוקות מלוכסנות, מבט 

 בהיר ומתולתל.משועשע נסוך על פניה דרך קבע ועור בצבע זית, צווארה היה ארוך ושיערה היה 
 

״הבחור הזה כבש אותי״ היא סימסה לי, כבר תוך כדי ה"דייט". בחודשי ההיכרות הראשונים הוא 
חלקה. כולנו -כך הגיעו לה, ומעולם לא היו מנת-הלב והמותרות שכל-הרעיף עליה את כל תשומת

נחנו, נגה התאהבנו בו עוד לפני שפגשנו בו.  הוא למד הנדסה בחיפה והגיע ממשפחה מכובדת. א
ואני, שרגילות היינו כבר לספר לה על מחזרינו, שמחנו בכנות על היפוך התפקידים שחל בינינו. האזנו 
בשקיקה לסיפוריה, התלהבנו מהתכשיטים, מהבשמים ומהבגדים היפים, וכבר ציפינו לפגוש אותו. 

, בתחילת לימודיי, מעולם לא הייתה לי חברה טובה כמו יסמין. היא תמכה בי בפרידה הנוראית ההיא
באופן כה שובה לב, וכך סחפה אותי אחריה. פלוני, אשר יצאתי עמו זה מכבר,  טען בפניי שאני 
נדרכת בכל פעם שבחורה יפה ממני נכנסת לחדר. הוא אף הוסיף שאני קנאית מטבעי ולעולם לא 

קרבת יופייה תהיינה לי חברות אמיתיות. מילותיו אלה הטרידו תכופות את מחשבותיי, בעיקר ב
מתאמץ של יסמין. במהלך היכרותי עמה, חשבתי לעצמי כמה טעה אז, אותו הבחור, בשיפוטו -הבלתי

 המחמיר כלפיי, וכיצד הפכו אושרה ורווחתה חשובים עבורי, לא פחות מאושרי שלי. 
 

ו. המילואים לבין המבחנים שנחתו עלינ-בקיץ ההוא הם התארסו. נגה ואני התרוצצנו אז בין שירות
 . 8200האוויר ואני שירתי ביחידת -מודיעין בחיל-נגה הייתה קצינת

שלושתנו נמנענו, ככל האפשר, מלדבר על המצב הביטחוני, ופגישותינו הלכו ונתמעטו. חששנו, נגה 
על העם שלנו. אף כעסנו על עצמנו  -ואני, לשמוע את דעתה של יסמין על תפקידינו, ויותר מכך 

 מתגובתה. יסמין הלכה והתרחקה מאיתנו. הכיצד זה שאנו חוששות
 

סברנו שהכול יחלוף כשתישכח הלחימה, אלא שיסמין, ככל הנראה, לא חשה כמונו. בדיעבד, אני 
יודעת שהיא חשה נבגדת מהתנהגותנו, יותר מאשר חשה כעס פוליטי. כך או אחרת, לחתונתה לא 

רה שלא הייתה יכולה להזמיננו בעתות הוזמנו. היא אף לא הציגה כלל את ארוסה בפנינו. היא הסבי
שכאלה, ושאנו קרוב לוודאי מבינות. לאחר מכן יסמין נעלמה. ביקוריה בלימודים הלכו והתמעטו. 
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היינו משוחחות עליה כל הזמן. על הבחורה היפה, חברתנו הטובה והמבוזבזת, שהעדיפה את הקריירה 
 ת.פני זו שלה והזניחה את חובותיה הלימודיו-של בעלה על

 
אולם, לבסוף היא חזרה. רזה, חלשה ומובסת. כשהיא סיפרה שכל החורף לא יצאה מהמיטה, לא 
יכולנו לעצור את הדמעות. המחלות רדפו אותה זו אחר זו, וסר ממנה כוחה. התביישתי בכך 

 שהתנכרנו אליה.  בדינו דברים מליבנו על אודותיה. התברר לנו שלא הכרנו אותה כלל.
 

לימוד למכביר ושתינו סייענו לה ככל יכולתנו. ניסינו להשיב את מקומנו -לים חומריהיא נאלצה להש
לצידה. התאמצנו להחזיר בכוח את הדינמיקה הקלילה והידועה של ה"איזון המשולש", ששרר בינינו 
פעם. רצינו לשמוע את כל פרטי החתונה שהודרנו ממנה, צמאנו לסיפורי הבית וחיי המשפחה 

טעם. -ו בתמונות של השמלה ושל הבית הגדול, שהיה מעוצב בצבעים עזים ובטובהחדשים. התבוננ
הבית. -היא סיפרה על המאכלים שלמדה להכין מחמותה ומאימה, והלינה על הקושי שבתחזוקת

כך עסוקה בנסיעות, בלימודים ובבישולים, ומעולם זה לא -השתוקקנו לבקרה, אולם היא הייתה כל
תי שהיא תישן אצלי כדי שתגיע מוכנה ורעננה. הכול חזר להיות כמעט קרה. לפני כל מבחן התעקש

 זאת השתנה.-כפי שהיה לפני הקיץ הנורא ההוא, אולם משהו ביסמין בכל
 

פעמים רבות היא ישנה אצלי או אצל נגה, וכך היינו מבלות בחוץ לא מעט לילות. בכל פעם ששאלנו 
א הרחיבה בנושא. ניכר היה שהיא נהנתה יד ול-אם איננה חסרה לבעלה, פטרה אותנו בהינף

בעלה. פעם העזה וסיפרה לנו שהוא -מעצמאותה ומהחירות הזמנית שניתנה לה כששהתה הרחק מבית
לעיתים אינו ישן בבית, אך לא הרחיבה ואנחנו לא רצינו ללחוץ. נגה אמרה שהוא עובד בעבודות 

העלבון והרצינות בעיניה ותפסו את  מפוקפקות, ברם לי היה ברור שאישּה בוגד בה. משם הופיעו
מקומם של החיוכים והצחוק, אשר היו נסוכים על פניה קודם לכן. אחר הדברים האלה יסמין שוב 

ריאות שהלכה והסתבכה. סיפור משונה. תחילה אסרה עלינו לבקרה מחשש -חלתה. שוב דלקת
יקות שכבר עברה שנידבק. בפעם הבאה כבר שמענו על מחלתה מאחיה. הוא סיפר על כל הבד

 והטיפולים שאינם עוזרים עוד. את ימיה האחרונים היא ביקשה להעביר בבית הוריה. מאז חלפו שנים.
 

״כן?״ הוא מלמל והשיב אותי ממעופי חזרה למרפאה. ״התעלומה נפתרה״, מלמלתי ביובש. בעודי 
ות ורשמתי עבורו חונקת את זעמי הבטתי בו, באיש שלקח את חייה. עברתי אתו על תוצאות הבדיק

מרשם חדש. על המחקר החדיש לא סיפרתי לו. גם לא על ה"קוקטייל" החדש המאפשר אינטימיות 
והקמת משפחה. ביקשתי שיגיע שוב בעוד שלושה חודשים וציפיתי שילך. שילך כבר. הוא מלמל 

 משהו בדלת, בטח "תודה", ויצא.
 

-להגיע לביקורת נוספת. כרופאה, כעסתי על חוסרכשהחל החורף להתפוגג נזכרתי בו שוב. היה עליו 
האחריות שלו, אולם היה נעוץ בכעסי עוד משהו נוסף. הייתה זו תחושה אחרת אשר גברה על השנאה 
שבערה בי. ביקשתי מרעות, מזכירת האגף, שתיצור עמו קשר. היא הביטה בי מתלבטת. ״אהה.. הוא 

נתה. ״אני מצטערת״ היא הוסיפה, ״הוא ביקש לא יגיע״ היא השיבה. שאלתי אותה בפליאה לכוו
שאתן לך את זה רק אם תשאלי לגביו.״ רעות שלפה מהמגירה חבילת דפים מקופלת. זו הייתה חבילת 

 הדפים ההיא, אשר אז, בעת ביקורו, הושיט אליי בעדינות.
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 רפואה -אלקסה אהובתי/ נועה סבו מלמד
 

 בקצה השני של העולם השארתי ילדה
 לי גם אם אף פעם לא הייתהבלב היא ש

 איך אפשר ככה סתם לעזוב
 לא לכאוב, לא לעצור ולחשוב

 היא זוכרת אותי?
 

 בהתחלה התביישתי, לא ידעתי איך לגשת
 אך היא הייתה בטוחה, ידעה איפה לשבת 

 אלקסה בחרה בי מבין כולם
 נכנסה אל ליבי ותישאר לעולם

 ילדת הקסם שלי
 

 שהוא בועהאלקסה נולדה בבית קטן, בעולם 
 ובתוך הבועה, אלקסה היא כל יכולה

 עם צמות שחורות וריח של תנור
 בין שיחי הקפה, בג'ונגל שהוא ציור

 הממלכה שלה
 

 אלקסה לא יודעת שבעצם היא ילדה שונה
 מוכוונת בשבילי החיים על ידי אחותה הקטנה

 היא זקוקה לעזרה להתלבש ולכתוב
 אך יודעת בקלות ובטבעיות לאהוב

 עם הלבלדבר 
 

 אלקסה אהובתי, לך אני כל כך דואגת
 מי יהיה לצידך לעולם, יהיה דמות אוהבת

 בחלומי אדמה שאהיה זו אני
 שאשמור ואגן ותהיי לצידי

 הלוואי
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 אדריכלות  -אל תצטער/ אנעאם נחאס
 

נה שהענקת לאדם לא מעריך....  ַאל תצטער, על יחס כֵּ
 זקוק שצריך... עדיף מאשר להצטער על יחס שלא הענקת לאדם

 
 ַאל תצטער ,על זמן אבוד מהחיים שלך עבור חוויה שלמדת ממנה לקח...

 זה עדיף, מאשר להצטער על בזבוז חייך מבלי שתלמד עצה אחת ושבח....
 

 ַאל תצטער, על פגיעה באגו שלך,
 כשאתה מנסה לשקם כשהצד השני סרב לתקן....

 לאחר מכן...כי זה עדיף מאשר להצטער על קשר שהתפרק בגללך 
 

 ַאל תצטער, על הסיכויים לעשות טוב,
 עבור מישהו שהחזיר לך רע...

 
 ַאל תצטער ,על הסליחה שנתת מהלב לאלו שפגעו בך...
 עדיף מאשר להצטער על פגיעה באדם שלא יסלח לך....
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 מדעי החיים -גורה שלי/ אופיר רם הרשקוביץ
 

 עמוסה בפרטים, לפתע נשמעת נביחה.יום בהיר, שנה ראשונה ללימודים, הרצאה 
 נביחה נעימה, אשר טוב ניבט ממנה, נביחה שמצליחה להבהיל את המרצה. 

 גם אותי במעט, שהרי לא צפוי במיוחד למצוא גור קטן באולם הרצאות במהלך יום לימודים. 
 חייכתי לי במבוכה קלה. הרהרתי איך מרגיש בעליו לנוכח הנביחה שנזרקה לחלל במפתיע.

 הר מאד חזרנו לשיעור, נותרתי אני סקרנית.מ
 בתום ההרצאה אני ניגשת לעברו ללטף, מבחינה ברתמה שמורה כי לפניי "גור נחיה באימון". 

"מדוע זכיתי לצפות במתיקות לברדורית שכזו כך באמצע יום לימודים שגרתי?" מתעניינת בפני 
 הבעלים.

 
 ליבי ממבט ראשון, הפרויקט "משפחה אומנה לגור נחיה" מיד נוגע ל

תוך כדי תהייה לעצמי עד כמה, עבורי ואולי גם עבור כל אדם, הראייה מובנת מאליה. רוב הזמן איני 
זוכרת להודות על הזכות לראות. כשאני מתעוררת בבוקר ופוקחת עיני, אני זוכה לראות את העולם 

דרך ומסיבה לעצמי אושר מתחדש. אני מצליחה להבחין בשינויים ויזואליים, מכוונת לעצמי את ה
בפרטים הנקלטים בעיני. איני מצליחה לדמיין את עצמי מסתדרת בכיסוי עיניים אף לא למספר שעות 

 מוגבל.
 

ישנה אוכלוסיית אנשים בחברה, לא קטנה כלל, הנאלצת להתמודד עם מוגבלות בכל תחומי החיים 
בשל עיוורון על כל סוגיו. החלטתי מכאן הייתה מהירה, עלי להירשם לפרויקט הנוגע והחברתי, 

 לתרום את חלקי כדי שאדם אחר יוכל לזכות בזוג עיניים מנחות ובחבר נאמן על ארבע. 
 

רשימת ההמתנה, שנה שלמה כדי לקבל גור קטן, הביקוש רב אך משמח. אני חשה חוסר החל בילוי ב
 סבלנות, חקר עמוק על התהליך, מנסה לעבד את החשיבות, האחריות והאתגר הכרוך באימון גור. 

סיפור חייה של אישה צעירה עיוורת, אליו האזנתי בהתרגשות, שזכתה בחבר כלב שמורה את דרכה 
בר אינה נתקעת בעצמים דוממים סתם כך ברחוב למשל. הכלב מסייע בהיבט הפיזי מדי בוקר, היא כ

 של ההתמצאות, אך לא רק, היא מספרת כי הוא מהווה עבורה חבר קרוב, איש סוד ושיח נאמן ואהוב.
 

בשנתו הראשונה של הגור, במשפחת האומנה, ישנה חשיבות רבה לחינוך ולהתניות שמקנים עבורו. 
ד באימון גם בתקופת המבחנים? האם אצליח לקחת אותו תחת חסותי בכל שעות האם אצליח לעמו

היממה ברצף? האם אצליח להתמודד עם הפרידה כעבור שנה? התהיות שצצו בראשי נענו בחיוביות 
 תמיד, התחלתי מתכוננת ורוצה בדבקות להגיע לרגע המכונן.

 
יבי. "מחר מגיע תורך לקבל גור!" טלפון מצלצל, כעבור שנה ומספר ימים אשר מאיץ את דופק ל

ההתרגשות רבה לקראת הפגישה הראשונה, המבט הראשוני  הודיע לי קול אנושי חם מעבר לקו.
הקרוב, המגע והחיבור שעתיד להיות בינינו. האם אקבל זכר או נקבה? גור שחור או לבן? אצליח 

 לחנך אותו להצטיין? נסתדר יחד? 
 דרכי לעבר "המרכז הישראלי לכלבי נחיה".השמש עולה ליום חדש, אני עושה 

 
שגר של שמונה גורים יימסר בעוד רגע למשפחות האומנה, כולם עונים לשם המתחיל באות ש' על פי 
חוקיות ידועה לפי סדר ההמלטות. עיניים קטנות ניבטות אלי, המבט הראשוני המחבר ביני לבין 

מוקה, הילדה הקטנה שלי לשנה הקרובה.  ותית בצבעושאנון, הגורה הקטנה החדשה שלי. ישות פר
אני מביטה בה ארוכות ומקווה שהיא מבחינה בי. הרגשתי שאני אוחזת ביצור קטן ורך, מחוברת אליה 

 ממבט ראשון תמים ואוהב, מחכה בהתרגשות לזכות בתשומת ליבה.
 

צגות, מעתה, היא מתלווה אלי לכל מקום. מבלות יחד ימים שלמים. גורה תרבותית, מגיעה לה
מוזיאונים, רוכשת ידע וניסיון בלימודים ובמבחנים, בכל מקום הופכת להיות שיח מחבר ומלכד 
שטומן בחובו מגע והתנסות, כולם מיד עטים לשחק וללטף. אני מזהה עצמי כאם לתינוקת אהובה על 

 הבריות.
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תאזרות בסבלנות "כלב נחייה" צירוף מרתק ורווי גאווה, אני חשה אחריות רבה להסברה בפרהסיה וה
 כלפי כל עובר אורח סקרן, נזכרת שגם אני לפני כשנתיים הייתי בעמדת הסקרנות הזו. 

 
היציאות שלנו מהבית בהתארגנות ארוכה, סל צעצועים נרחב מגיע לכל מקום, קערת מים, עצמות 

 אימא תמיד דואגת לשמיכה. -ושלל פינוקים. כשקר, אולי את כבר יודעת 
יוחד, מלקקת, מבינה את כוונותיי גם כשאני מחליטה לדבר אליה בלחש במקום שאנון קטיפתית במ

ציבורי. כל בקשה שלי נענית בחיוב ומיד ניכר כי מצפה בעיניה לממתק, כפרס על התנהגות נאותה. 
נדרשת מגיל צעיר לעמוד בדרישות של "גדולים". שאנון הולכת תמיד לשמאלי, ללא ניסיון למרוד, 

 די הליכה או עצירות שלא כצורך. ללא צרכים תוך כ
אני מבחינה בכך שאינה מרגישה טוב, או שמא נמצאת בגיל ההתבגרות ומתחילה קצת להשתגע. 

 בחוויה רוויה הרפתקאות, כיאה לאם צעירה וביתה.  -שאנון ואני למדנו יחד פרופורציות מהן 
 

למלואו, לעולם בני האנוש,  ואת שאנון, הופעת בעולמי לראשונה בהיותך בת חודשיים ומיד נחשפת
כשלא אחת סירבו להכניס אותך למקום ציבורי, נהגו איתנו בבוטות: "כלבים לא עולים לאוטובוס" 
בקול צורם וחסר אמפטיה. הכיצד מעיזים להתנהג בחוסר רגישות שכזה? לנוכח העיניים הטובות 

וכיבדנו כל אדם. צלחנו כל  שלך ותפקידך החשוב, החוק עמנו היה תמיד, נהגנו להציגו בדרכי נעם
 משימה יחד. ואת בשלך, חכמה ומצוינת.

 
 מביטה קדימה בגאון כי כך חינכתי, מלאת אחריות להוביל, מתעלמת מכל פיתוי שבדרך. 

מתקשה שלא להתחיל ללעוס כל מיני תפנוקים מהרצפה, אני דואגת לחזק החלטות חיוביות שאת 
עימים. את בוחרת לך בדרך ישרה, לא עוצרת לקבל מקבלת, מריעה לך ומיד מרעיפה חטיפים ט

ליטופים, מדלגת במכוון על מכשולים. אני לימינך, נמלאת גאווה בעיניים המבינות את תפקידך הראוי 
 בעולמנו.

הופכת את מיד, ליצור שובב, גורה נמרצת, מלאת שמחת חיים. לא  -כשהרתמה שעל גבך מוסרת 
ממך לב אנושי רך ופועם. את מצליחה לכוון אותי לחשיבה כי זונחת את החינוך שהטמעתי, כשניבט 

 את רגישה לסביבה אף יותר ממני.
 

 כשכושי הזנב, השמחה הגדולה לקראת כל עובר אורח, הן פיסת הטוב שבך.
עברנו ביחד שנה ארוכה גדושה בחוויות שאת משמעותן אולי לא אבין עד תום לעולם, היית לי כמו 

 לפני שאת יוצאת לדרכך החדשה, לה נועדת, לבי נמלא גאווה וגעגוע. וכעת, רגע נפש קרובה..
 

אני משערת שאולי גם את, אולי קצת מתקשה לקבל את הפרידה, הנה שוב ליקוק הלשון כשאני 
מגישה לך את כף ידי לליטוף. המחשבות על תקופת השנה לצידך מלווה בהערכה רבה של המשפחה, 

האומץ להיות לך לאומנה ולהיפרד כעבור שנה. ואני ממלמלת  על המחווה, על - החברים והסביבה
 ועדיין נרגשת:

"המטרה מקדשת" כמו תשובה מוכנה ושגורה כמו הבנה. עמוק בתוכי מכונסת ושקטה לכאורה. וביני 
לביני מקווה למתוח את הרגע הזה, שעדיין לא יגיע, שלא אצטרך להיפרד, עוד לא,  שהרגע הזה 

 קצת. אין מבין את הפרידה ממך, אין מכין לה. יידחה עוד מעט, עוד 
הקטנה שלי עתידה לעזוב בקרוב את הקן הקטן שיצרנו יחדיו, אמנם ככה זה בטבע, אך עכשיו 

 מחניק קצת בגרון. -כשמגיע הרגע 
 זיכרונות מתוקים ממך, של מרחבי טבע צבעוניים ופראיים, בהם את חופשיה ומאושרת.

ך לליטופי בטן, לשון ורודה וסבלנית המחכה לפרס חמאת בוטנים של תנועות כל וגם קול כמיהותיי
 כפרס לחיזוק חיובי שהרווחת ביושר. -סיום כל תרגיל משמעת שאת צולחת 

 
 אני מביטה בך כאדם הנוכח באושר עצמו, טהור פרוותי ונע על ארבע. עיניים יוקדות ואוהבות.

מאמינה ויודעת שתצליחי במשימות שעוד נכונו לך. אהבתי אותך בכל חום ורוחב לבי, האמנתי בך 
 שאת יכולה לעשות מעתה את הדרך לשמה היינו יחד כל השנה כולה. 

השתדלתי להקנות לך כלים הנדרשים לך להיות עיניים לאדם עיוור, להיות בטוחה בשביל מישהו 
  אחר, חברה, ישות קרובה ונאמנה.

 
 היי בטוב גורה פעוטה שלי,



 
~ 65 ~ 

 

 כמה גדלת! עוד מעט ילבישו אותך ברתמת מצטיינים,
 ואני אלווה אותך בעיניים מלאות אהדה

 כמו אימא גאה.
 --אבל עוד רגע קט 

 עוד חמאת בוטנים אחרונה ודי.
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 פסיכולוגיה ובלשנות -אוסטיאוגנסיס/ שירה מקס אדר
 

 "גופי היה חכם ממני" ]י. וולך[
 
 כונדרובלאסטים. 1

 נישן; -במקלט קטן 
  -על שולחן ישן 

 נאכל;
 נרגיש; -בעיניים עצומות 

 נאהב. -ובלב רחב 
 
 אוסטיאוקלאסטים .2

 תמיד קיוויתי להיות 
 קטנה 

 וקומפקטית 
 כדי שאוכל להחליק בין מדרונות האצבעות 

 שלך
 
 אוסטיאובלאסטים. 3

 השארתי לך פתקים ברחבי הדירה
 מותיכדי שלפחות אחרי 

 תוכל לומר ש
 "הכרתי אותה."

 
 קאלוס. 4

 תליתי אותי לייבוש
 למנוחת אחר הצהריים

 וציפורים וחתולים יהפכו אותי
 לממלכה

 
 הומאוסטזיס. 5

 אלו הרגעים שמחיים אותנו;
 הגשם שוטף והאוויר ִמָטהר

 אדמה אימאבבושם של  
 את נותנת לי יד ומסתכלת למעלה

 ואת הכי יפה שנראית אי פעם.
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 רפואה -התחנה הסופית/ בעילום שם
 

 אור השחר בצבץ בין שלבי חלוני, האוויר היה קריר ומשבו החזק לא הצליח להתיר את ריחו מהכר. 
נזכרתי לרגע, שאני לא אוהבת להתעורר לבד, גופי היה צמא לחום, מגע ובעצם כל תחושה שהיא. 
הרשתי לעצמי לצלול לזיכרונות מתוקים בהם התעוררתי למבטך, עינייך הצלולות חדרו את מבטי 
ולרגע קט הרגשתי חשופה. מיד הרחקתי את המחשבה מליבי והתגלגלתי מהמיטה לכיוון המקלחת. 

מים הנופלים על עורי היבש מטהרים את נשמתי טיפה לאחר טיפה, הלוואי וכך קל היה המים הח
הדבר עם זיכרונות, הרהרתי לרגע. אבל שוב לא כזו אני, איני אישה של רגשות אני ריאלית, מחושבת, 
רציונלית ולא צריכה שמישהו כמוך ידאג לי. שתיתי את הקפה ומיהרתי לכיוון תחנת הרכבת.  מחלון 

בת צפיתי בשמים הזועפים שלא הפסיקו לבכות את מרורי נפשי, הגשם דפק בחוזקה כאילו רוצה הרכ
שאתן לו להיכנס, חבל שהוא לא יודע שאף אחד לא נכנס לכאן. בתחנה הראשונה הוא עלה לרכבת, 
למה את כאן? שאל הנוסע, אני? אני תמיד נוסעת ברכבת, אבל מה אתה עושה כאן אבא? האמת שזה 

הישמע קצת מוזר, אבל באתי לעזור לך, אמר הנוסע. חשבתי לעצמי, למה שאבא שלי יבוא עלול ל
לעזור לי עכשיו? הוא הסתכל עליי ואמר, את יודעת את לא יפה, יש בך חן אבל את לא יפה. ברקע 
נשמע קולו של קריין הרכבת התחנה הבאה, אבי התקרב לעברי ונתן לי חיבוק חזק כל כך שהרגשתי 

ופו מחמם אותי, לרגע הרגשתי בטוחה. הגשם הבועט קפא על זכוכית החלון ונראה כשברי את חום ג
הזכוכית, חשבתי לעצמי שקור אינו כל כך רע ותהיתי לעצמי מדוע כל השנים האלו חיפשתי את 
קרבתו של אבי, את חיבוקו החם וציפיתי לשיחותיו. הרי ברור הדבר שמאז שנישא בשנית איני בראש 

 ש לו אישה ואף ילד חדש. ואני הרי איני זקוקה לדבר. מעייניו, י
בתחנה החדשה עלה בחור צעיר עם מבטא בריטי קל. לא ציפיתי לראותך, אמר הבחור. הופתעתי 
לראותו כמובן, כה קרוב שכמעט הרגיש אימתני. נזכרתי איך בתיכון היינו יושבים ביחד בכיתה, 

ה ממך בכיליון עיניים. כל הבנות תמיד דיברו על מתכתבים בהפסקות, איך ישבתי וחיכיתי להודע
הנשיקה הראשונה כמשהו קסום, שלא שוכחים לעולם. טוב, אולי על הקסום אוכל להתווכח אבל 
תאמין לי שלעולם לא אשכח. ישבנו מאחורי הבניין בגינה, וסוף סוף זה קרה, נישקת אותי, וטוב, גם 

לפתע שלחת את ידך למכנס, הורדת את החגורה. כמובן אני אותך. עינינו התמזגו וצללתי לשם. עד ש
שהוזהרתי על כך מראש, אמרתי לך, אני לא מוכנה! הטעם בפי השתנה בן רגע מדבש לטעם של 
אפלה. אז מה אתה עושה כאן ? שאלתי את הבחור, רציתי להגיד לך שאני קיים, שלא תשכחי אותי 

פץ את זכוכית החלון וחדר אל הרכבת, והחשמל לעולם כי אני חלק ממך. בעודו מדבר הגשם החזק ני
 נפל.

דממה שררה ברכבת, לרגע האמנתי כי אני היחידה שם, צעקתי לעזרה אך ללא מענה. שעות שישבתי 
בכיסא הקרון עד שחזר החשמל והרכבת חזרה לפעולה, אך הבחור כבר לא היה שם. האנשים ברכבת 
הסתכלו עליי, לרגע הרגשתי את אותה הבושה שהרגשתי אז מחוללת על ידי אדם זר, שכנראה התקרב 

מידיי. טיפשה שכמותך, חשבתי לעצמי, איך יכולת להיות כל כך תמימה? הרי ברור לך שאין  יותר
 אדם הרוצה בטובתך. תזכרי תמיד, כולם מונעים מאינטרס. כולם, האם באמת כולם כמוך? 

בתחנה הבאה עלה לרכבת טום, כן זה אותו טום שאהב אותך באמת אך נאלץ לעבור לגור בצפון. 
י את תמימותי, שגרם לי להרגיש בטוחה סוף סוף ואף אהובה, בדיוק כפי שאני. אך אותו טום לו נתת

 באותה מהירות שנכנס לחיי גם יצא מהם. 
הרי שבועיים לאחר שעבר דירה כבר מצא חברה חדשה. הוא עבר ממולי אך התעלם מקיומי, כאילו 

חלון הזכוכית מסתכל עליי שכח מי אני, אולי לא הייתי חשובה? פתאום ראיתי אותו, את טום, דרך 
 יושבת בתא הרכבת. 

הוא התקרב לזכוכית ושפתיו נעו באיטיות, אני מצטער, הוא לחש, ובשבריר השנייה נעלם עם משב 
 הרוח החזק.

פתאום הרגשתי נגיעה קלה בעורפי, הסתובבתי ולהפתעתי עמדה מולי נוי. מבטה המתגרה גרם לי 
יי לך, היא אמרה. הנהנתי בחזרה לעברה. זה בסדר להרגיש למבוכה קלה והפניתי את מבטי הצידה. ה

כך היא אמרה לי. נוי ישבה ליידי כה קרוב, עד כדי כך שאותה תחושה של מתח הציפה את גופי. היא 
הניחה את ידה על רגלי והסיטה את קווצת שערי ממצחי. את כל כך יפה היא אמרה לי. הדם בגופי זרם 

משיכה בלתי מוסברת השתלטה עליי. תפסיקי אמרתי לה ! מה שקרה כבכביש מהיר, ובין רגע אותה 
ניה יבינינו הוא טעות מוחלטת, אני לא כמוך ולעולם לא אהיה מה שאת רוצה! היא הסתכלה עליי בע

 היפיפיות והניחה את ידה על לבי. אני מרגישה את פעימותייך הכבדות היא אמרה. 
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ה על לחיה הרך. רציתי לרוץ אליה, לחבק אותה, הדפתי אותה מגופי וקמתי מהמושב. דמעה זלג
 להגיד לה שאני אוהבת אותה ולא רוצה לפגוע בה. אבל לא יכולתי, הרי זוהי לא אני ואיני כזאת!  

נוי הסתכלה עליי ואמרה, באתי לפה לומר לך דבר אחד אני רוצה שתהיי מאושרת ושתקבלי את עצמך 
יתי . דמעותיה של נוי לא פסקו לרגע עד כי נדמה היה כמו שאת, ושתדעי שמה שהיה בינינו הוא אמ

 שהן חלק מהגשם הקוצף שנשמע מעבר לחלון. נוי נעלמה, והרכבת המשיכה לכיוון התחנה הסופית.
התבוננתי בחלון ונראה היה שהשמים נרגעו מעט, כאילו זעמם דעך, לרגע קל קרני השמש נשברו 

הפסקתי לכרסם את ציפורניי והסתכלתי בשמיים לצורת קשת יפיפייה שגרמה לי לאנחת רגיעה. 
הרגועים. נדמה היה לי שבין העננים ראיתי את עינייך הצלולות, אלו שחודרות אל תוכי ורואות אותי 
כמו שאני. כאלו עיניים שלא מאכזבות ולו לרגע אחד, עיניים שאוהבות ומחבקות, שיודעות וגם 

תי את אותה התחושה של בטחון שרק אתה הצלחת מדברות. חייכת אליי מבין העננים, ושוב הרגש
להעניק לי. אושר פתאומי הציף את כל נימי איבריי ודופק ליבי עלה. אהוב שלי אתה, אבל אינך כאן 
יותר נכון? והאמת שהפעם אין אני יכולה להאשים איש אלא רק את עצמי. הרי זו אני שברחתי 

אז תבין אותי אהובי, הבעיה היא אצלי, אני לא כשרצית יותר, זו אני שבכתה גם שהכל היה בסדר. 
יכולה לקבל אהבה, בגלל זה עזבתי אותך כדי שתוכל לקבל סחורה שאינה פגומה. אני אוהבת אותך 
ותמיד אוהב, אבל השד הרשע שחי יחד עמי עמוק בתוך איבריי, הוא השולט בי ומשרה בי את פחדיו. 

גם עליך, כי הרי אתה מלאך בדמות אדם, ואני בד הוא חזק ואני חלשה. ואיני רוצה שהוא ישתלט 
מגועל בכתמים שאינם דוהים. שחררתי אותך, ועכשיו אינך פה ואני לבדי. ברקע נשמע קולו של 
הקריין, תחנה אחרונה לרכבת זו, כל הנוסעים מתבקשים לפנות את הרכבת. תהיתי לעצמי אם אני 

 י.  רוצה לרדת מהרכבת ולהשאיר אותך כאן, לבד, בלעדי
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 מדעי החיים -אני אשתה קפה ואתבונן בך מתאפרת/ בעילום שם
 

 שנה 20אני מדמיין אותנו עוד 
 אני אשתה קפה ואתבונן בך מתאפרת

 יהיו לנו ילד או שניים או שלושה
 שני בנים ובת

 ואתן להם את האב
 שלא באמת היה לי

 
 שנים 10אני מדמיין אותנו עוד 

 ואמרח לך את אני אחמם ידייך בידי ביום חורף
 הגב כשנלך לים בקיץ יהיו

 לנו ילד או שניים או שלושה
 .ותהיי להם האם שאף פעם לא דאגה לי

 
 אני מדמיין אותנו עוד שנתיים

 עושים צעידה בזמן שקיעה
 מדמיין קרני שמש חמה מבקשים

 להישבר על פנייך
 ואת צחוקך

 .מעטר מדי פעם את פנייך
 

 אני מדמיין דמעות נספגות על הכר
 היום לקראת שינה

 אני מנסה ונכשל
 לדמיין אותנו עוד יום, עוד שעה

 .עוד חמש דקות
 

 אני אפילו
 לא מצליח לדמיין

 אותי
 בעוד כמה רגעים אני

 ,רק נופל לאחור
 

 .רק נופל לאחור
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 פסיכולוגיה -על ודאות/ בעילום שם
 

במשך שנים ועד לאותה שיחת הטלפון בשבת אחר הצהריים ידעתי שני דברים בוודאות; האחד הוא 
שלי, והשני הוא שאני לא מפחדת מהמוות. באופן לא ברור, שתי האמיתות  אימאשאני שונאת את 

הללו עליהן הגנתי בחירוף נפש, נבעו אחת מהשנייה והיו לעמודי תווך שעליהם נבנתה אישיותי 
לא טובה דיה, אפילו לא  אימאשלי שנאתי על היותה  אימאשנות הילדות והבגרות שלי. את לאורך 

כמעט, ואת המוות בירכתי כגואל שרק בכוחו לנטרל את מטען הכאב שממוקם בחזה שלי במשך רוב 
חיי, ואף על פי שמחשבות על סיום ההמתנה המייגעת ונקיטת הפעולה המתבקשת התרוצצו לי בראש 

 ארוכה, המתנתי בסבלנות שיגיע. כבר תקופה 
שלי בישרה לי שהיא חולה בסרטן כחודש לפני יום הולדתי העשרים וחמש. עד אז, בכל פעם  אימא

שהיא התקשרה בוכה ניחשתי ששוב היא הוציאה את אבי מדעתו או לכל היותר מודאגת מיציאתו של 
הצבא. באותו אחר הצהריים,  אחי הקטן, אותו היא אוהבת בכל נפשה ובדרכה המעוותת, מהבית אל

באותן שניות ראשונות של שיחה, גלגלתי את עיני; הייתי עסוקה בענייני, הרחק מהבית ומהמשפחה 
שביקשתי לעזוב מהרגע שיכולתי לנסח כאלו מחשבות בראשי. המתנתי בסבלנות שהיא תירגע 

תי מיד, או לפחות ויבבותיה יפסקו כדי שתוכל לומר לי מה קרה הפעם, אך כשהתחילה לדבר הבנ
שלי בישרה לי שהיא חולה בסרטן היה רק גוף, הגוף שלי, מנותק לחלוטין  אימאהגוף שלי הבין. כש

מזיכרונות על אותה האימא, מתפוצץ מכאב, רועד ומבולבל. זו הייתה הפתעה מוחלטת, הבשורה 
שמאז  ידעתי עצמה ובעיקר התגובה שלי, שלא תאמה שום דבר ממה שחשבתי שאני מרגישה כלפיה.

שלי הזניחה אותי והתעללה בי רגשית; אני  אימאשאחי הקטן נולד בלית ברירה, כשהייתי רק בת שש, 
לא זוכרת אם ומתי היא חיבקה אותי בכוונה או אמרה לי מילה טובה. אני כן זוכרת את כל אותן 

ן היא נכנסה הפעמים בהן היא קיללה, השפילה ורמסה אותי. אני זוכרת את כל אותן הפעמים בה
לחדרי כדי למצוא כל פיסת מידע שתוכל לשמש אותה כנגדי, את כל אותן הפעמים בהן המילה "זונה" 
הדהדה בבית כשביליתי יותר מדי זמן בחוץ, את כל אותן הפעמים בהן איחולי המוות חדרו לגופי עד 

נינו הוא מקרי שהפכו לתפילה. אני זוכרת את שלהי גיל שבע עשרה, אז הבהירה לי שכל קשר בי
בהחלט ושעלי להסתדר לבד ברגע שאחגוג את יום הולדתי המתקרב. שמונה שנים עברו מאז שעזבתי 

שלי, דמות שאני מנסה בכל  אימאאת הבית ובאותן שנים לא היה בי צל של ספק בנוגע לדמותה של 
קום כוחי להתכחש לצדדים שלה ממש בעצמי, דמות ששנאתי בעצמה כזו שלא משאירה הרבה מ

לרגשות חיוביים כלשהם, בטח לא לחמלה. עד לאותה שיחת טלפון בשבת אחר הצהריים, זו הייתה 
עובדה מוגמרת שלמדתי לחיות איתה בשלווה מסוימת, הרי קל לשנוא אדם שנתן לך מספיק סיבות 
כדי להאמין שהוא שונא אותך וקל עוד יותר לשמור מרחק... עד שעולה האפשרות שבאמת תאבד 

 אותו.
ישנתי על כיסא לצד המיטה שלה בלילה שאחרי הניתוח. היא שכבה שם בחלוק שגדול עליה בכמה 
מידות, שיערה השזור חוטים לבנים אסוף ברישול, בעיניים עצומות שנראו רגועות יותר מכפי שראיתי 

 שלי, שבזה לכל אדם מחוץ לגבולות המבצר המכונה אימאאי פעם, נושמת בשקט דרך צינורית האף. 
שעד  אימא"בית", ובכללם רופאים ואנשי מקצוע שהאמינה שמתנשאים עליה ומשקרים לה. אותה ה

אותה בשורה, נמנעה לבקרם באופן עקבי ועקשן. היא טענה כי היא הם אלו שיגרמו לה לחלות; היא 
פחדה מהחיידקים במרפאות, מרשלנותו של הרופא הרע, מהחולים שמזכירים לה את המוות שקרב 

 כל שהיא מתבגרת. אליה כ
במשך שנים סירבה להיבדק או לקבל טיפול כלשהו, את הסרטן אבחנו כשלוש שנים אחרי שהבחינה 
בגוש הקטן ההוא בשד, ורק אחרי שהוא שינה את צורתו. עם ראייה ממשית היא חיה במשך שלוש 

שלי  ימאאשנים, מבועתת מההשלכות של בדיקה כזאת כשבאופן אבסורדי למדי, אם יש דבר אחד ש
 פחדה ממנו יותר מלמות, הוא למות מסרטן.

כל דבר אחר היה עדיף על פני המילה הנוראית הזאת שגרמה לה לחוש מחוללת; נוכחותו של גוף זר 
ועוין בתוכה הותיר אותה חסרת אונים לחלוטין כשהבינה שעל מנת להוציא אותו עליה להפקיד את 

מקומו ימלאו מנות דם, צבע וזריקות מלאות בחומרים  גופה אצל אותן הסמכויות להן התנגדה, ושאת
בכל מקרה היא תפסיד. התקשיתי לישון. מיקדתי את המבט שלי בחזה שלה שעלה וירד  –שונים 

באיטיות, בוחנת את הנשימות שלה כדי לא לפספס איזו הפסקה. כשעצמתי את העיניים היה זה 
נראה מבעד לקפליה של טלית רכה, מוטל על בניסיון לסלק תמונות מוחשיות מידי של גופה הקטן 

אלונקה, זז ללא רצון ורוח בעת שמנמיכים אותו אל תוך אפלת האדמה. פחדתי להתעורר לצד מיטה 
 ריקה. 
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פחדתי שאחרי שנים שבהן היא הזניחה את גופה ונפשה היא לא תוכל לעמוד בזה, שהדיכאון אחרי 
הלידה, האובססיות והחרדות, הריבים והקללות, כל האוויר הרעיל אותו נשמה וממנו ניזונה יכריעו 

 את היכולת של ישותה מלהתקיים. פחדתי שהיא לא תדע שאני יודעת; 
שלי חולה, ולא בחולי שרופא יכול לאבחן בקלות אלא בחולי  מאאיבגיל צעיר מאוד הבנתי ש

המסתתר בין כל שכבות החומר והגוף, חולי שהשתלט על הנפש שלה ולא אפשר לה לראות את 
המציאות כפי שהיא, אותו חולי שרמס גם את נפשי שלי. פחדתי שלא אוכל לומר לה שאני סולחת, 

ממש במחלקה כירורגית ב' ובין צפצופי המכונות  שלא אזכה להיפרד כמו שצריך. באותם רגעים
ושיעולי החולים, ובפעם הראשונה מאז חרדות הילדות שהדירו שינה מעיניהם של הורי אי שם בגיל 

 חמש, פחדתי למות.
במסירות רבה. בכל ערב ישבנו בסלון הדירה הקטנה בה עברה  אימאבשבועות שלאחר מכן טיפלנו ב

יסים שקיבלה מהרופאים השונים שביקרה לפני ואחרי הניתוח. היא שאלה ילדותי, לפנינו פרושים תדפ
את אותן השאלות שוב ושוב, מאלצת אותי לחזור על דבריי כמו תקליט שבור. נהגתי בה בסבלנות 
וניסיתי להסביר לה את כל מה שסירבה לקבל, זה היה מעייף והרגיש אין סופי, אך ידעתי שאצטרך 

בכל ערב, מיד אחרי שהשכבתי אותה לישון חזרתי לחדרי ופרצתי בבכי; לחזור עליהם עד צרידות. 
בבת אחת צפו הרחמים והחרטה, האהבה והפחד שנלחמתי להסתיר מפניה בכל אותן שעות של 
שיחה, ובין כל רגשות הייאוש והעצב הרגשתי בבטני מעין ניצוץ אנרגיה קטן שעם הזמן למדתי את 

אותם רגעים זו הכרת תודה, לא מתוך עמדת הפסד אלא התעלות תקווה. כל מה שרציתי ב –משמעותו 
על כל תקופת החיים בה נלחמו אחת בשנייה. רציתי לשכוח שאני אמורה לשנוא אותה, רציתי 

 שתשכח שהאמנתי שאני צריכה, רציתי חיים; את אלו שאיבדנו שתינו כשפגעו בנפשנו ללא הפסקה. 
יב, הייתי חייבת לחזור לשגרת חיי כשהזמן אפשר זאת, עמוסת שקיות ותיקים נסעתי בחזרה לתל אב

אותם חיים שבניתי הרחק מהמשפחה שלי בעמל כה רב. כשהגעתי לדירה צלצל הטלפון, אבי התקשר 
 שלך בכתה". אימאלוודא שהגעתי בשלום וכשהתרצה, מלמל במבוכה: "כשהלכת, 
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 לוגיהופסיכ -האם את באמת שם?/ בעילום שם
 

בעד דלת המרפאה. מקישה  כבכל יום חמישי בשעת צהריים מאוחרת, שומע אני את צעדיה מתקרבים 
תמיד רק שלוש פעמים ומיד שואלת, האם אתה כאן? תשובתי הייתה גורמת לה תמיד לחייך, אני כאן, 
אך האם את באמת שם? שאלה שתרדפני בהמשך. כמדומני, מצופה מראש המחלקה לדעת היכן 

 שלה, חזרתי על הבדיחה השבועית. שנינו צחקנו, הטיפול החל.המטופלים 
על שאני יושב על מיטת בית חולים בפרבר קטן צפונית ללונדון. לולא היה שמה חרוט על סיכת זהב  

חלוקה הלבן, הייתי חושב שקארי היא סוג של מלאך. כלומר, פרופסור קארינה לוסון, ראש מחלקת 
רא לה קארי. זוהי השנה השמינית להשתתפותי בניסוי, בעקבות נוירוכירורגיה, אך מתעקשת שאק

לשכוח חלקית מי אני. קארי כינתה זאת אמנזיה רטרוגרדית.  52אותה תאונת עבודה שגרמה לי בגיל 
היא תיארה לי את מוחי כפאזל יפיפייה על שטיח הסלון שלפתע נפל קורבן לשואב אבק אכזרי, חסר 

רי אינה מחבבת מונחים רפואיים, חסרה בהם מידת חמלה מסוימת, שליטה, הפועל על דעת עצמו. קא
כך אמרה לי בסוד, אך הוסיפה שמחובתה לציין זאת. לטענתה תפקודי משתפר פלאים בעקבות 
מחקרה החדש, שבו אני משתתף, הגורם לי לזנוח את שואב האבק וליצור את חלקי הפאזל, יש מאין. 

 , זאת והעובדה כי אני חב לה את חיי. אני אוהב פלאים ולכן משתף פעולה אני
מאותו הרגע שחזרה התחושה לצד גופי השמאלי, אני משכנע עצמי שהיא רק אדם. פניה מלאכיות, 
בעלת עיני תכלת, בוהקות, דרכן ניתן לקרוא את מחשבותיה, מחשבותיה מבשרות טוב, עוטפות אותך 

ין ילדים משלה, הינה דרכו של היקום בהגנה ודאגה בכל מבט ומבט. ייתכן והסיבה היא שלקארי א
לדאוג שתוכל לטפל בילדים של כולנו. אין בי ספק כי הייתה עושה את תפקידה גם בהתנדבות ולמרות 
יכולתה לתלות את כנפי המלאך ולצאת לגמלאות, היא מגיעה למרפאתה במיוחד מדי יום חמישי, 

 במסירות וענווה. 
מגלים לאט ובזהירות, אך כמו כל קסם, כנראה לעולם לא  המוח הינו עולם אנרגטי קסום אותו אנו

נבין את רזיו, כך אמרה. אני נוטה להסכים, בהנחה שאנו באמת קיימים מבחינה גשמית כמובן, הלא 
ייתכן ואנו רק מיוצגים בממד הזמן ושכפול מוחנו דינו להתממש. אמנם לא נוכל לשכפל רגשות, אך 

רה לי שאני מקדים את זמני. לאחר מגוון שאלות זיכרון, תרגילים אנו מתקרבים לשם. קארי חייכה ואמ
 במתמטיקה פשוטה, ניתקה את החוטים המחוברים לראשי, הטיפול הסתיים.

כמדי שבוע, הוריי הגיעו לאסוף אותי חזרה לביתם, אך הפעם לא מיהרתי להתלבש, ציינתי בפניהם כי 
אספים במוחי לכדי תמונה מתקופת ילדותי בזמן האחרון, בעקבות הטיפול, חלקי פאזל מעטים נ

המוקדמת, חדשות משמחות, אך השמחה מהולה בחשש עצום. שכן, מתבהרת לה תמונה שאינה 
, השבוע ראיתי בזיכרוני את יום הולדתי בפעוטון, המטפלת אדל אימאתואמת את סיפוריי הוריי. אבא, 

ים. זיכרון שונה במעט מסיפורי לימדה אותנו שיר חדש בחצר הגן, המשקיפה לשדות חיטה נטוש
הפעוטון העירוני עם גננת בשם סימון באחת השכונות היקרות של מרכז לונדון, לפי הוריי כאמור. 
ארשת פניהם קפאה, אמי אמרה שאינה חשה בטוב וזקוקה למעט אוויר צח, אבי הלך בעקבותיה. דרוך 

אמי חיבקה אותי ואבי לקח נשימה  ציפייה אני מחכה ולאחר כרבע שעה חזרו שניהם וישבו לצידי.
עמוקה: אנו צריכים לספר לך דבר מה חשוב. במקרה אני יושב בלית ברירה, עיניי פקוחות ואני 

, בפרבר עני ליד לונדון, שירותי הרווחה מצאו ילד בן 1968מקשיב, אך לא תיארתי את הבאות. בשנת 
למה. בידי הילד היה פתק מקומט צלה בפעמון ונעלשלוש, בוכה בכניסה למשרדם, לאחר שאמו צ

"אני מצטערת", כך נכתב. אני ואמך התבשרנו כי בקשת האימוץ שלנו מתקדמת. אבי לא סיים את 
 שאמר והחל לבכות ואמי אחריו. ראשי צלול, אך נשמתי נעתקה, פי פעור ולא הצלחתי לזוז. 

, ראיתי את קארי בוכה לאחר שתיקה מביכה, קולי רעד, קחו אותי הביתה עכשיו, לחשתי. בצאתנו
 מאחוריי הדלת, אל תבכי קארי, אמרתי לה. זו לא אשמתך, נתראה בשבוע הבא. 

חלפו שלושה ימים, בטרם הספקתי להציג שאלות והוריי כבר היו מוכנים עם התשובות. אביך 
הביולוגי נפטר לאחר שנולדת ואמך הייתה סטודנטית מפרבר עני שהתקשתה בגידולך בזמן שלמדה 
רפואה. חשתי מחנק, כיצד אוכל לפגוש אותה, האם היא חיה? הוריי החווירו, אימי אמרה לי בקול 
רועד: פגשת אותה בעבר, אני לא יודעת איך לספר לך אבל... ספרי לי בבקשה, אני מתחנן. אימי אחזה 

דבר. בידי: שמה קארינה, פרופסור קארינה לוסון. קארי? ראשי צנח אחורנית ולא הצלחתי לזכור 
התעוררתי לאחר דקות מספר, כאשר הוריי בוהים בי. דמעה זלגה מעיניי. הניסוי הסתיים, הודעתי 

 בקול שביר אך אסרטיבי, חוזרים לשגרה ואיני רוצה מכם לשמוע דבר.
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כל תא בגופי. מאכלת חלפו להן עשר שנים, אני אדון לעצמי, מצבי השתפר פיזית, אך אני חש שנפשי 
איני מהרהר על פרופסור לוסון, קארי הייתה רק אשליה. אני כעוס אך יותר מכל  לא עוברת שעה בה

פגוע. הרי אומרים שתחושת ההחמצה היא העונש הנורא מכל ואני צריך לדעת למה, למה דווקא את, 
 פרופסור לוסון?

נקשתי שלוש פעמים על דלת מרפאתה, את שם? שקט מחריש אוזניים. שאלתי את אחת האחיות, 
לי בבקשה היכן משרדה החדש.  נראה מהוסס, פרופסור לוסון במחלקה אחרת כעת. אמרימבטה 

האחות הרכינה מבטה. לא תמצא אותה כאן, פרופסור לוסון מטופלת במחלקה השיקומית, קומה 
 מספר ארבע. 

לפני שנכנסתי לחדרה לקחתי נשימה עמוקה, כיצד אוכל לנסח את דבריי על מנת לא להכאיב לה, שכן 
נו גוף אחד. מצאתי אותה שוכבת במיטתה, עיניה עצומות ואיני יכול לקרוא את מחשבותיה. מצבה שני

הידרדר עם השנים, אמרה האחות, מי אתה? שמי תומס גרין. בבקשה, אדון גרין, יש כאן מכתב 
 עבורך.

מצאתי ספסל קרוב בחצר בית החולים, השתרעתי עליו כשאני בוהה לשמיים האפורים, פותח את 
מעטפה ומוציא פתק מקומט. מתברר כי על מנת להשיב אליי את זכרוני, פרופסור לוסון חקרה את ה

עברי בבואי למחלקה וכעת פיסות הפאזל מצטרפות אחת לאחרת. כעת אני מבין כי היא בכתה עבור 
שנינו ביום שעזבתי. האישה שהעניקה לי חיים, הצילה את חיי בשנית, אך לא הייתה יכולה לספר לי 

 מי היא באמת, דוקטור קארינה לוסון, שאני קורא לה קארי. 
 

 , 1968לונדון, 
 אני מצטערת,

 אילו הייתי יכולה הייתי עוזבת הכל ומקשיבה לך, 
 את, תחושת החרטה, ביקשתיך להיעלם, כך לפחות קיוויתי, אנא עזביני, עייפתי.

 צא בית,בתוך כל רגש יש מאין, בתוך כל רגש יש סיפור, בתוך כל שקר אמ
 השקר הוא שלי, הסיפור עודנו נמשך, אך ליבי שבור.

 השקר זורם בגופי, אך אני מתעלמת,
 חלקו היה בי קודם, חלקו ממשיך,

 תחושת חרטה לתוכי מזדחלת.
 היא גדלה לאיטה בשעה שהגוף שרוי בשינה מכשפת,

 שינה המרדימה את הנפש,
 האמת איננה עוד,
 שלום לך תרדמת.

 ליד מיטתה ולחשתי לה:התיישבתי על כיסא 
 "..אני כאן, אך האם את באמת שם?.."
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 מדעי החיים -ג'ו/  מאי כהן 
 

. עיניים טובות, חוש הומור חד ובעיקר לב עצום ומלא בנתינה היו סימן 1993פגשתי אותו לראשונה ב
ההיכר שלו. בזיכרוני תמיד היה ישוב בראש השולחן בערב שישי, מחזיק כוס יין טובה ומחייך, 

ו מקשיב בשקיקה לסיפורי הנכדים ותורם הגיגים ומחשבות משלו לדיון הקולח סביב שולחן. היה ל
תפקיד נוסף, משני, של מבקר אוכל, שכן הרבה לתת לאשתו עצות לשיפור הבישולים, על אף שבשלב 

 זה של חייו לרוב היה בצד הניזון ולא בצד המבשל.  
 כל מקרה קטן בחיי, הפך עבורו לאירוע. תמיד היה מתקשר, שואל, מתעניין ודואג. 

נות המרכול. בעודנו עומדים ומניחים את מוצרינו , חקוק בזיכרוני היום שבו הלכנו יחדיו אל ח8בגיל 
על המסוע, הוא פצח בשיחה קולחת ומחויכת עם הקופאית, שהייתה טרודה תחילה בענייניה שלה, אך 
במהרה העלתה חיוך ונסחפה לשיחה. באותו היום חזרתי הביתה ואמרתי לאמי שסבי הוא אדם מיוחד. 

אוד מאהבתו לכל אדם, מהכבוד שהפגין לכל אחד, השיחה הייתה רק סימפטום; בליבי התרשמתי מ
 ללא קשר למעמדו או תפקידו. 

כך מבוגר, החל מתלוצץ כי "כבר איננו רוכש בננות ירוקות" ולאחד מימי -בשלב מסוים, בגיל לא כל
 ההולדת שלו אף קיבל סלסלה עם בננות ירוקות, אותן אכל, לאחר הבשלה מלאה. 

 ופה מסוימת. עם מות אשתו, משהו כבה בו לתק
בזכות משפחה וחברים, חזרה מהירה למגרש הגולף ולימודי בישול, הוא החל חוזר לעצמו ונהנה שוב 

 מהחיים. 
כשמכה קשה נפלה על המשפחה, ראיתי כיצד הוא לוקח על עצמו את תפקיד אב המשפחה. הוא נמלא 

 בדאגה ובעיקר באהבה לאלו שסביבו. 
נעליו: כיצד נראים חייו של אדם שראה את המוות; אדם שאיבד מדי פעם הייתי מדמיינת את עצמי ב

 את יקיריו ועדיין הצליח לשמור על הניצוץ בעיניים. 
השנים חלפו והוא מעולם לא זנח את הגולף ובימים ראשון, שלישי וחמישי היה מתייצב במועדון. 

, היה הדבר נותן בימים שבהם נאלץ לוותר על המשחק, כיוון שלא חש בטוב או בשל מזג האוויר
אותותיו במצב רוחו והיה נדמה שמשחק הגולף הפך לחלק מהותי מרשימת התרופות שלו, שהלכה 

 והתארכה ככל שעברו השנים. 
הוא מעולם לא הסתיר את אהדתו לאלכוהול; אמנם אי אפשר לומר שהיה מכור, אך כוס יין טוב תמיד 

-neat. לעתים החליף את היין בוויסקי או ג'ין, הייתה רצויה, כאשר סוג היין התחלף עם עונות השנה
on the rocks .כמו ג'נטלמן אמיתי של פעם , 

אהבתי את השיחות עמו; אלה היו כמו הזמנה להפלגה בה עולים בתחנה ידועה ומסיימים ביעד רחוק, 
כך מלאים חוויות ודעות חדשות וגדושים בידע ובהתרשמות מהאדם הזה. נסיבות חייו אמנם הובילו ל

שלא למד באוניברסיטה, אך הוא בהחלט יכול היה ללמד תואר שלם על החיים ואיך לחיות אותם. 
לעתים הייתי חושבת על כך שאנשי אשכולות כמוהו כבר כמעט ונכחדו; כאלו שיכולים לנהל בבטחה 
שיחה על היסטוריה, מוסיקה, פוליטיקה, תרבות ולעתים גם על מידע שסביר להניח שמיקומו 

 ונים. בצהוב
בכל יציאה מהבית נהג להתלבש בהידור. נפעמתי לראותו בכל פגישה, לבוש במכנסיים מחויטים 
וחולצת צווארון מגוהצת. ג'ינס, עבורו, היה פריט שלובשים בתוך הבית. "ג'נטלמן אירופאי אמיתי" 
חשבתי לעצמי. את ילדותו העביר באירופה, בימים שבהם הרוחות סערו. את הזוועות שחווה לעולם 
לא אצליח להבין, על אף שהמחשבה על החיים בצל הזוועות העסיקה אותי לא אחת. למרות, ואולי 

 אף בגלל החוויות הקשות שחווה היה חיוך תמידי שזור בשפתיו. 
בכל מפגש נכח גם החיוך, מבטא עולם ומלואו עוד בטרם נאמרה הברה בודדת. בימים המועטים בהם 

ות, מכילות ובורקות מחפות על החסר בחיוך. מספיק היה להביט נעדר החיוך, היו זוג עיניים טוב
 בעיניים הללו ולהתנחם, כמו אומרות "יהיה בסדר, לא לדאוג". 

הוא לא היה אדם של חיבוקים ולרוב לא חיפש קרבה פיזית. יחד עם זאת, ידע היטב כיצד לגרום לאדם 
 להרגיש נאהב, איך לנחם ולעטוף באהבה.

אנשים ששמותיהם נשזרו בהיסטוריה של ארץ ישראל הצעירה, ולעתים קרובות חבריו הקרובים היו 
לא נכלל בתיעוד ההיסטוריה של העם היהודי. מאוחר יותר שמו המפורש חשתי כי נעשה לו עוול כש

התברר לי, כי שמו דווקא כן חקוק בספרי ההיסטוריה, שכן לקח חלק באופרציה סודית של "המוסד" 
 עבור דור שלם וגם עבורו באופן אישי. הישראלי, שעשתה צדק 
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הוא מעולם לא חשש מהסוף. הוא מעולם לא התבייש לדבר על גילו המאוחר ותמיד תיבל את השיחה 
בקורטוב של הומור, בעיקר כדי להנעים את הנושא על המשתתפים בשיחה. תמיד נראה היה שהוא 

 שלם עם המוות ומוכן לו. 
ושה של אדם בגיל כזה, סיפר כי מדי בוקר הוא פוקח את עיניו, על התח 88-כשנשאל ביום הולדתו ה

מבין כי התעורר והוא תוהה לעצמו, כמעט באכזבה, "שוב פעם קמתי?". אחר כך הוא גורר עצמו 
 החוצה מהמיטה. 

 לאחר כמה מתיחות תחושת האכזבה מתפוגגת והיום מתחיל. 
דיברנו, חייכנו. נפרדנו בחיבוק ובחיוך.  נפגשנו ביום שבת אחרי הצהריים בנמל בתל אביב. אכלנו,

תמיד כשהיינו נפרדים הייתי משתדלת לקבוע את המועד הבא שבו ניפגש, כמו רוצה לתת לו סיבה 
להמשיך לחיות. הוא היה מודע למציאות ומיד לאחר שהייתי מציעה מועד הוא היה מסייג ב"ניפגש, 

 ל להגיע עוד.צוחק, מכין אותי ליום שבו לא יוכ-אני מקווה", חצי
 באותו היום לא קבענו מפגש נוסף. התחבקנו והלכנו איש לדרכו. 

כשהגעתי הביתה הבחנתי בספר הויטרא'זים של מרק שאגאל, שג'ו העניק לי רק לפני חודש. ניכר 
שהספר היה חשוב עבורו והיה לי לכבוד שהחליט להעניק לי אותו; הבנתי את ערכו של הספר הנושא 

 ית של האמן. "עליי לעלעל בספר" חשבתי לעצמי והמשכתי בענייני. את חתימתו המקור
סתבר שליבו מבבוקר שלמחרת נמצא במיטתו שליו, כשבקבוק ג'ין וכוס עם קרח מונחים על השולחן. 

 נדם במהלך הלילה.  
בכל פעם שנפגשנו הרהרתי על חוסנו. ההיגיון אמר שיום אחד הוא לא יהיה כאן יותר, אך נדמה היה 

א ימשיך לזהור לעד. לא הצלחתי להעלות בדעתי שהטבע שיוכל לנצח אותו. בסופו של יום, שהו
 הייתה זו עייפות החומר, עליה הרבה לדבר, שניצחה.  

עדן, שם הוא פוגש את אשתו ואת -בלילה שלמחרת, עצמתי את עייני ודמיינתי אותו עומד בשערי גן
 ייתה בכך מעט נחמה. משפחתו. בעיני רוחי הם בירכו וחיבקו אותו. ה

עכשיו אני יושבת ומעלעלת בספרו של מארק שאגאל, מביטה בחתימת האמן ומצטערת שג'ו לא חתם 
עבורי על הספר. פתאום, כך נדמה, החתימה שלו משמעותית עבורי בהרבה מזו של האמן עצמו. לו 

 רק יכולתי לסכם את חוויותיי אתו, הרהרתי.
ו לא ניתן לכמת בכסף. במותו ציווה לי ולכל מכריו את אהבת הוא היה איש אמיד, אך את צוואת

 החיים, אהבת האדם, אופטימיות, טוב לב.   
 , אך הוא חקוק בליבי לנצח. 2019, נפרדנו בשנת 1993-נפגשנו לראשונה ב

 
 מוקדש באהבה לסבא ג'ו יקירי
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 אדריכלות -חוויה שלי בעיר העתיקה ביפו/ חלא חורי
 

 הקדמה
עבודתי מסתמכת על מידע אישי, אותו אספתי במשך יותר משנה בהיותי חונכת במסגרת פרויקט   

 תל אביב.  –חינוכי בבית ספר ערבי בשכונה עתיקה בעיר יפו 
מדובר בסיפורי חייהם של חמישה בנים המתגוררים באותה שכונה ואשר היו חניכים שלי. במסגרות   

רה הזדמנות להכיר את אותם חמישה בנים, ואת משפחותיהם  מקרוב. היו לי הרבה החניכות הזו נוצ
שיחות אישיות עם התלמידים והוריהם בעת עבודתי עמם. דבר שחשף עבורי רמת חיים שונה מאוד 
ממה שמוכר לי ממקומות אחרים בארץ מבחינה חברתית, סוציואקונומית, כלכלית וחינוכית. דבר 

 ר נוכח השוואה הזו. שהשאיר אותו בפה פעו
בעבודתי אני מתכוונת להציג כמה מהשיחות, שניהלתי עם אותו חתך אוכלוסייה וכמו כן אציג   

 עובדות שחוויתי מקרוב.
 
 החינוך ביפו 

הפוטנציאל של התלמידים בבית הספר שואף לאפס! לא אכפת לאף אחד אם הילדים לומדים או    
ם את הילדים כמו שצריך. לא מקפידים שהילדים ילמדו כמו לא. ההורים טוענים שהמורים לא מלמדי

הספר וגם המורים.  אביו של אחד החניכים שלי אמר לי פעם: -במקומות אחרים. בזה אשמים גם בתי
"הבן של האח שלי בצפון  בגיל של הבן שלי, קורא ממש טוב כאילו היה בכיתה י"ב אבל הוא בכיתה 

ברמה גבוהה ויש למורים מוטיבציה גבוהה ללמד, בכל השיטות  ז' ממש כמו הבן שלי. שם הלימודים
 .והגישות החינוכיות וזה ההבדל הגדול. כשאני שומע את הילד שלי קורא וכותב, אני נתקף כאבי לב

הוא המשיך ושיתף אותי לגבי בעיית הנשירה "לצערי הרב, רוב הילדים מפסיקים ללמוד ולא הולכים 
 יעים לחטיבה העליונה".עוד לבית הספר כבר לפני שמג

שיחה אחרת, הייתה לי עם אימא של חניך אחר: "היו לי ימים קשים בבית ולא היה מי שיעזור לי    
כאשה גרושה, הייתי מוכרחה שהבן שלי יישאר בבית בזמן שהייתי יוצאת לכל מיני סידורים. אף אחד 

חובה ,לא? אם היה אכפת  הספר. זה אמור להיות חינוך-לא התעניין מדוע הוא לא הגיע לבית
מכתבים, נכון? אני מודה שאין לי עצבים וסבלנות  20למוריהם היו הופכים את העולם והיו שולחים 

הספר, לכן הילדים שלי -ללמד את הילדים שלי כמו שצריך, אבל מוטלת אחריות גדולה על בית
 נכשלים שוב ושוב."

 
 החניך השלישי –אבא מכור לסמים  –הורים במצוקה 

אחת המשפחות סבלה מאב "נרקומן". האם מאוד אהבה לספר לי את סיפור חייה כשסיימתי ללמד    
, הוא לא היה 16, לא ידעתי מה זו חתונה. התחתנתי עם קרוב משפחה  בן 14את הבן שלה: "הייתי בת 

לי עצמאי ותמיד הסתמך על אביו.  אימא שלי הייתה חייבת לחתן אותי אחרי שאבא שלי נפטר והיו 
הספר, לאכול ולהכין שיעורים, ופתאום -עוד ארבע אחיות בנות. כל מה שידעתי רק ללכת לבית

התחתנתי! ומאז אני סובלת. מאוחר יותר, הבנתי שבעלי התאהב בעבר בבחורה אחרת ואמו סירבה 
להרשות לו להתחתן איתה, ביש המזל נפל בחלקי ונבחרתי להיות רעייתו".  כעבור זמן מה הוא 

להתעלל בי מילולית ופיזית, גם ההיריון שלי לא עצר את המכות והקללות. ברחתי כמה פעמים  התחיל
לאימא שלי ושהיתי אצלה בכל פעם תקופה לא קצרה ואז הוא היה מגיע עם משפחתו ומחזירים אותי 
לאותם חיים קשים. בעלי משתמש בסמים, לא דואג למשפחתו, מסתובב עם נרקומנים, מרביץ לי 

ואין מי שיפרנס אותנו. האם חיים כאלה מאפשרים לילדים לגדול בצורה נורמטיבית ובריאה?  ולילדיי
." 
 

 מה לגבי החניך הכי שובב שלי?
, עד כה הכל הוכתב עבורי", הוא 14"אי אפשר לחיות כך" הוא אמר בתחילת שיחתנו. "אני בן    

שלי אבי היה נשוי". המשפטים  המשך באומרו "אינני אוהב ללמוד, ומתעניין יותר בעבודה, בגיל
הללו גילו לי את כל האמת אודות הילד הזה. אביו התחתן והקים משפחה ובית בכוחות עצמו, הוא 
הכיר את אשתו ברחוב, יצאו ביחד לתקופה ולבסוף התחתנו. בהתחלה הזוג התגורר  אצל ההורים של 

שום ששכר הדירה היווה נטל האישה למשך תקופה קצרה, ובהמשך עברו לגור בדירה משלהם, אך מ
 עבור הזוג, הם עברו לגור בחזרה אצל חמותו של האב. 
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האב מספר: "אמבטיה ושירותים משותפים הם דבר בלתי נסבל, ויש מריבות מתמשכות סביב    
נושאים כלכליים שכרוכים בתחזוקת הבית. אין לנו כמשפחה את הפרטיות שלנו, מתערבים לנו 
בנושאים פרטיים, נכנסים לאמצע השיחות הכי אינטימיות שלנו, ועדיין אין לנו ברירה כי אנחנו לא 

ם לתחזק בית משלנו. שלא לדבר על ההשפלה של הגישור שלנו מהבית מספר פעמים, אף מסוגלי
בנוכחות הילדים. אביה של אשתי קמצן, למרות שהוא בעל מסעדה משגשגת, הוא עושה חשבון לכל 
הוצאה קטנה, ולמרות שאני מבין אותו באיזה שהוא מקום, אבל בסופו של דבר אני ומשפחתי אלו 

 שסובלים"
 

 מחוץ לכותלי בית הספר והבתים בשכונה העתיקה 
 יפו בגלויות

יום אחד תפסתי את המצלמה שלי, הסתובבתי בשטח, בחנתי מה נשתנה באזור, אך לא הצלחתי   
 לראות מעבר ל בניינים ישנים, כמעט הרוסים, זה כל מה שראיתי באותו מקום.

 בית בפינה, פתאום נעצר רכב לידי. עברתי באחד הרחובות וכיוונתי את המצלמה, רציתי לצלם  
 מה את מצלמת? מה יש לצלם פה? -
 אני מצלמת את הנוף של יפו. -
 את רוצה להגיד לי שזה הנוף של יפו? -

 אמרתי להם: אני אוהבת לצלם, ואני מוכנה לצלם כל מה שמעניין אותי.
 ור?ביקשו לתת להם את הפרטים שלי . אחר כך אחד מהם שאל אותי: את מצלמת הרבה באז

 אמרתי לו: לפעמים, כשאין לי מה לעשות אני יוצאת, מסתובבת ומצלמת.
 עניין אותם אם אני שומרת תמונות אצלי בבית. 

פתאום חשתי מאוימת, אמרתי להם: אני מוסרת אותם בדרך כלל לחבריי ולא באמת משאירה אותם 
 אצלי. אני שולחת את הצילומים כגלויות.

 עם מצלמת באזור הזה!אה, טוב שלא אראה אותך עוד פ
 מאז, יש הרבה שאלות שמציקות לי בראש, למה אסור לי לצלם באזור הזה מהשכונה העתיקה ביפו?

 
 מה מתוכנן בשכונה העתיקה?

, ולמרות שתוכן להרוס את המבנים הישנים ולעשות מהפכה 19-הבתים בשכונה נבנו במאה ה  
תה והוחלט לשחזר את שרידי הבתים הגישה השתנ 60-בעיר העתיקה בהתחלה, הרי שבשנות ה

שנותרו. העיר הפכה ל "שמורה ארכיטקטונית" ואתר תיירות וארכיאולוגיה. כיום יפו העתיקה 
עדיין מתפקדת כאתר עליה לרגל לתיירים. עם זאת, בשנים האחרונות יש סימנים של חיים חדשים 

נייה חדשה, וישנו חזון עצום בשכונה: נמל הדייגים עבר שיפוץ יסודי, ישנם כמה פרויקטים של ב
שמסתכם בגיבוש תכנית חדשה עבור השכונה, תכנית שתאפשר  60יותר מאותו חזון של שנות ה 

 לה לצמוח יותר .
 

 סיכום
 בפרק האחרון, מוצגות תכניות של שיפוץ העיר יפו, דבר שמצביע התחוללות שינויים חיוביים.  
תיירים שמבקרים ביפו מדי פעם, ייהנו מאוד מהאוכל, מהמסעדות שבנמל, מהנוסטלגיה של  

המקום ומהקניות. ובנוסף, ייהנו מהמותרות של  צילום הנוף ליד שפת הים, משייט ולינה בלבה של 
 העיר.

עם זאת, נשאלת השאלה, מה קורה לאנשים המתגוררים ביפו? אלו שאין בבעלותם רכוש בסיסי 
ר, אותם אנשים שמתגוררים בתוך הסמטאות העתיקות והמוזנחות. נכון שהשיפוצים יקדמו ביות

כמה ענפים בכלכלה ובסחר, אבל ספק אם הדבר יתרום לתחומים אחרים, כמו תחומי החינוך 
 והחברה,  המושפעים מתופעות ברוטליות כגון מקרי הרצח והסחר והשימוש בסמים. 

הם יתקדמו בלימודיהם? האם האב של החניך שלי ייגמל מה זה יעזור לחניכים שלי? האם 
מהשימוש בסמים ויחדל להיות נרקומן? האם התחוללות שינויים אלו תתרום לחמימות בביתו של 

 יה של המגורים ביפו. יהחניך השני שלי? הרבה מסתורין ממשיך לאפוף את הסוג
ונה העתיקה ביפו, ללא ומה לגבי תחביב הצילום שלי? האם אוכל לצלם בתוך הסמטה שבשכ

 הרגשת איום, מבלי שהתמונות היפהפיות שאצלם ישמשו אך ורק כגלויות??
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 רפואה -אשתי / תומר בייטנר זמיר
 

הדבר המצחיק הוא שאני זוכר את הכרזות שבחזית האוטובוס. כרזה לדיור מוגן, שבו מוצגים בני זוג 
כיתוב רומנטי כזה, שאמור לתת הרגשה של בית מבוגרים, מחובקים עם חיוכים קורנים ולבנים. היה 

ונוחות, וילדים משחקים ברקע. תמיד בכרזות כאלה יש ילדים ברקע, כנראה סימן לחיים או משהו 
חוץ מהפה הפתוח בצורה מוגזמת בתדהמה של נהג האוטובוס,  –כזה. וזה הדבר האחרון שראיתי 

 בזמן שהוא מושך את ההגה כאילו היה זוג מושכות.
 

י מתעורר בלילה. חשוך, ומישהו השאיר את הרדיו פתוח. אני שומע קולות, זה אחד מאותם מחזות אנ
אחר הצהריים. "אין שינוי?" אומר קול בריטון סקוטי, שנענה בתשובה:  4-וסיפורים מוקראים ברדיו ב

ה כנראה "אין סימן לחיים", בקול נשי אקזוטי. "חשבנו שהוא הזיז את האצבע," היא ממשיכה, "אבל ז
 היה רק רפלקס, אתה יודע".

אוה, אלוהים, זה אחת מאותן דרמות רפואיות. זה הולך להסתיים בצער ואומללות. אולי יהיה קצת 
קתרזיס בהפסקת הקפה. אבל אני חייב להודות, האפקטים הקוליים ממש מוצלחים. הרעש המרוחק 

 וץ.של עגלה נוסעת, שיחות מעומעמות לא רחוק, סירנות חולפות בח
 

העיניים שלי נפקחות פתאום, ואז נסגרות שוב. האור מסנוור. הפעם, אני פותח את עיניי לאט 
ובזהירות. יש אחות שמחליפה מצעים במיטה בצד השני של המחלקה. אני מנסה לדבר, אבל שום קול 

 לא יוצא. אני אפילו לא יכול להזיז אצבע. אז אני ממצמץ.
לכיווני, וכאשר זה קורה, היא מפילה את השמיכות ומצמידה לוקח כמה דקות עד שאחות מסתכלת 

את ידיה אחת לשנייה: "נס!" היא רצה לכיווני, ומסתכלת עלי מקרוב. "אתה שומע אותי? תמצמץ 
 ל'כן'". אני ממצמץ. "הו, אלוהים! זה נס!" היא אומרת שוב. "אשתך תהיה כל כך מאושרת, יקירי!".

 וי. על מה לעזאזל היא מדברת?אין לי אישה. מעולם לא הייתי נש
לחייה, מושכת, נראית גבוהה, בלונדינית עם  40-למחרת, נכנסת אישה למחלקה. היא בשנות ה

שורשים כהים, ומעיל חום מקורדרוי. היא נותנת לי מבט מהסוג שאתה נותן לאדם בכיסא גלגלים, 
איבדתי אותך." היא מלא חמלה וגבות מוטות ברחמים. "אוה, בריאן," היא אומרת, "חשבתי ש

מתכופפת ומחבקת אותי, מספיגה דמעות רטובות על חלוק בית החולים שלי. מי לעזאזל היא יכולה 
 להיות?

 
אחר הצהריים. "יקירי," היא אומרת, ומתיישבת על  5האישה מגיעה כל יום, בערך סביב השעה 

יוצאות מפי. אני מתמלא המיטה בחיוך אוהב. אני רוצה לומר לה שהיא טועה, אבל שום מילים לא 
בתסכול. האחות נשארת איתי כשהיא עוזבת, שמה של האחות הוא אגנס. "האישה המסכנה הזאת," 
היא אומרת, "היא באה לפה כל יום במשך חודשיים, אתה יודע. אתה לא יכול לתת לה איזשהו סימן 

 שאתה אוהב אותה, משהו להיאחז בו?"
 ן לי אישה.אני רוצה לומר לה, אני לא נשוי, אי

 
גבר רחב עם זקן צרפתי נכנס אלי לחדר. הוא מנסה ללמד אותי איך להזיז את היד. הוא מצליח לא רע, 
כי כבר באותו סוף שבוע, אני מצליח לכופף את האצבע. אגנס מתמלאת באושר, ומחייכת חיוך רחב. 

שתשים לב אפילו." "אתה רואה," היא אומרת, "אתה ממש עוד מעט תחזור לשחק כדורסל, לפני 
 מעולם לא שחקתי כדורסל. יכול להיות שהם בלבלו אותי עם מישהו אחר?

 
אתם תופתעו לגלות כמה תקשורתי אתה מצליח להיות עם אצבע אחת בלבד. האישה הבלונדינית 
ממשיכה להגיע, וממשיכה לנשק את לחיי. אגנס אומרת ששמה הוא ג'ואן. יום אחד, האישה מגיעה 

רי, שפתייה ממתיקות סוד. כשאף אחד לא מסתכל, היא מתירה את כפתוריי המעיל עם מבט מסתו
החום, ומסיטה אותו לשני הצדדים בידיה. היא עירומה לחלוטין תחתיו. בהחלט צדקתי לגבי 

 השורשים. "תרגיש טוב, בריאן," היא אומרת. "אני מחכה לך." ואז היא סוגרת את המעיל. 
 ללא ספק יפיפייה, אני גבר בר מזל. איך יכולתי לשכוח אותה? היא
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"אני צריכה להזיז את הרכב שלנו, אהובי," אומרת ג'ואן. "הוא עדיין חונה בעבודה שלך, אני רוצה 
להביא אותו הביתה. אני יכולה לקבל את המפתחות?", היא לוקחת צרור מפתחות מהשידה שליד 

תחות של המיצובישי, אני מכופף את המיטה. זה צרור המפתחות שלי. אני מזהה את מחזיק המפ
 האצבע שלי פעם אחת, כדי לסמן את המילה 'כן'.

 היא באמת אישה מושכת, הייתם מצפים שאזכור שהיא אשתי.
 

האיש הרחב עם הזקן הצרפתי הצליח לעזור לי להזיז את יד ימין. "אשתך," הוא אומר. "הזיכרון שלך. 
 ניים שלך. אבל הוא יחזור, זה לוקח זמן".לא, אל תתווכח. אני יכול לראות את זה בעי

 
"שלום, אהובי", היא אומרת, נכנסת פנימה בקלילות. היא מתיישבת במקומה הקבוע על המיטה. היא 
מחייכת במתיקות, "הבאתי לך רחת לוקום. זוכר? אהבת את זה כל כך אז כשטיילנו באנטליה". באמת 

 . אולי כל מה שצריך זה כוח רצון.יכול להיות ששכחתי כל כך הרבה? אולי זה יחזור
 

ג'ואן נראית מוטרדת. "יש בעיה עם החזרי המס שלך", היא אומרת. "היה כבר צריך להגיש אותם. אני 
 יכולה לסדר את זה, אבל הם לא נותנים לי להגיש אותם". אני מנופף בידי בביטול, אל תדאגי לגבי זה. 

 ת, אמנם צעדים ספורים, כשאני נעזר במקל.אין ספק שהאיש הרחב עבד קשה. אני מצליח ללכ
 

יום למחרת ג'ואן מביאה איתה מעטפה. "זה העניין הזה של המס", היא אומרת במבט נואש. "זה לא 
נעלם. הם נהיים עצבניים. אתה צריך לחתום על זה כדי שאוכל לסדר את הנושא." היא מגישה לי 

 מסמך מתוך המעטפה החומה.
מאחוריה מציצה על המסמך, "מה זה, אני רואה ששמרת את שם הנעורים שלך, האחות אגנס שעמדה 

 יקירה", היא אומרת. "כן," אומרת ג'ואן, "הייתי חייבת, בשביל הקריירה שלי".
 

אני משתחרר הביתה מחר. אני אצטרך הרבה עזרה. אני אמנם יכול ללכת, אבל עדיין לא מצליח לדבר. 
ה לחייך את חיוכה הרחב ולחייה המלאות נהיות סמוקות. אני אגנס מלאה באושר, היא לא מפסיק

 לחוץ. זה אומר שאצטרך לבנות מחדש את חיי עם ג'ואן אשתי.
 

אני עומד מחוץ לבית החולים, עם המקל שלי וקופסא של רחת לוקום. ג'ואן לא שם כדי לאסוף אותי. 
כתובת שלי כתובה על פיסת היא בטח מתעכבת בעבודה או בסידורים. יש לי כסף מזומן בארנק, ה

 נייר, אז אני מחליט לקחת מונית.
כשאני מגיע הביתה, אני נזכר שאין לי את צרור המפתחות שלי. ג'ואן לקחה אותם כדי להזיז את הרכב 
ולהביאו הביתה, אבל הרכב לא נמצא בחנייה. אני מצלצל בפעמון של הבית. גבר פותח הדלת, הוא 

 צביעה גדולה.לבוש באוברול ומחזיק מברשת 
 "ג'ואן?" אני מצליח למלמל בקושי.

"הם עברו, חבר", הוא אומר. "סיימנו בדיוק לפני שבוע. עברנו ביום שלישי. בדיוק מסדרים את 
 המקום, הופכים אותו לבית, אתה יודע".

הרכב שלי, הבגדים שלי,  –אני מסתכל מעבר לכתפו. הרהיטים לא שלי. שום דבר שם לא שלי. הכל 
 ר החתום של בון ג'ובי. הכל נעלם.הפוסט

 אני מסתכל מעלה ומטה בהמשך הכביש, לא בטוח מה לעשות עכשיו.
 אמרתי לכם שאני לא נשוי.
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 רפואה -דבורה/  קרן שטיר
 

משה, בנהר הוויסלה שחצה את -האביב היה נעים בקראקוב. אהבתי לבלות עם אחי התאום חיים
העיר. אימא הייתה מבקשת מאתנו לא לאחר לארוחת הערב, כדי שאבא לא יחכה לנו. הוא היה שב 
עייף מהספרייה שניהל. צלו של העץ הסמוך לנהר נעם לי, ותחתיו נהניתי לקרוא את הספר החדש 

לי. אחי נהג להשיט ספינות נייר. שנינו היינו ילדים של הדמיון. אני הייתי נשאבת לעולם  שאבא הביא
הדמיון של הספרים, ואחי היה יוצר סביבו עולם יש מאין. יום אחד היה גנרל ביבשה ויום אחר 
אדמירל במים. בזמן המלחמה, נאלצנו להתגורר בעברו השני של הנהר באזור העני של קראקוב. לפני 

ינה, אחי היה שואב אותי לעולם הדמיון שלו, ומבקש ממני לספר לו כיצד יראה כשיגדל. הייתי הש
אלטע שול, והוא  –אומרת לו שלבטח יהיה לו זקן ארוך וג'ינג'י, כמו של הרב בבית הכנסת העתיק 

יהיה גבוה ממני בראש. הוא אמר שיהיו לי שמלות צהובות ופרחוניות כמו שאימא הייתה לובשת 
 ם, ואני אהיה יותר יפה אפילו מחנה בת כיתתי. פע

עד היום אני רואה לנגד עייני את הרשימה הארורה, על הדף הצהוב שמבקשת מהרשומים בה להתרכז 
בכיכר המרכזית. בין השמות אבי היקר ואחי התאום. רגע הפרידה מהם מעומעם לי. רק את הבכי של 

צת אחרי שעברנו למחנה פלאשוב. היא כנראה אימא אני לפעמיים שומעת בראשי. היא נפטרה ק
 הרגישה שאוכל לדאוג לעצמי מעתה ואילך. 

למרות שמילדות חלמתי להיות מורה לספרות, השפה העברית בארץ חתכה את לשוני. מתוך אהבתי 
שנייה. יום אחד נכנס לחנות בחור גבוה ושדוף, עם משקפיים -לאבי ולספרים, עבדתי בחנות ספרים יד

ומבט אבוד. כאשר הצטלבו מבטינו, הרגשתי שהוא משם, כמוני. היו לו עיניים טובות עגולים, 
ומלאות סבל. הוא איבד את אשתו ובתו הקטנה במלחמה. בטקס החתונה שלנו הוא אמר לי 
"דבורה'לה, את הדלקת לי את האור בליבי שכבה נרו". והוא, ידידיה שלי, היה לי ידיד הנפש הראשון 

וא אהב להגניב לי נשיקות קטנות על האף כשאף אחד לא היה מסתכל, והיה מלטף והאחרון בארץ. ה
 את ראשי כשהסיוטים לא הניחו לי להירדם. 

ילדים לא היו לנו. השנים הקשות במחנה פלאשוב הפכו את רחמי לעוין, ולא הצלחנו להרחיב את 
הוריי בארץ הקודש  משפחתנו הקטנה. הרגשתי שנכשלתי כשורדת. החלום להמשיך את השושלת של

התפוגג. במשך תקופה ארוכה מצבי הידרדר. השינה משכה אותי הרבה יותר מהחיים עצמם. בישוליו 
של ידידיה דחו אותי ועזבתי את חנות הספרים. ידידיה ניסה להוציא אותי מהמרה השחורה, אך ללא 

 הועיל. הרגשתי מובסת. 
משנתי וביקש ממני לשטוף את פניי ולשבת אתו  יום אחד ידידיה חזר הביתה נרגש. הוא העיר אותי

והחל להקריא לי כתבה בה בת מספרת על אמה שתרמה את  בסלון הקטן שלנו. הוא אחז בעיתון
גופתה לבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחילה לא הבנתי את כוונותיו של 

במותינו בעודנו בחיים? הבלבול התחלף  ידידיה. האם לא חווינו מספיק מוות סביבנו שעלינו לעסוק
בכעס כלפיו. חשתי שידידיה מצא דרך מכובדת לא להיקבר, כפי שבתו ואשתו שנספו במלחמה לא 

 זכו להיקבר.  
 

 ידידיה
בלילות הייתי חולם על ילנה אשתי הראשונה ועל בתי לאה. הן היו מתבוננות בי ולא אומרות מילה. 

 היא נספתה עוד לפני שלמדה לבטא את הר' של הארנב. לאה הייתה אחוזת ב"אמנב" שלה.
 מת. העובדים בסנדלרייה שעבדתי בה חשבו או שאני אילם או שאני מפגר. -בימים התהלכתי כמו חי

אני עד היום לא יודע מה משך אותי להיכנס לחנות הספרים. הרי לא יכולתי לרכוש לעצמי ספר. 
 כנראה יד רחומה כיוונה אותי.

שה שמלה צהובה ופרחונית ועל אף שחייכה אלי בנימוס, יכולתי לראות שעצב גדול דבור'לה לב
 בעיניה. מבטה חדר את נשמתי. הרגשתי שהיא יודעת. לראשונה בארץ הקודש הרגשתי לא תלוש. 

הימים איתה היו כמו אביב מתמשך. דבורי לימדה אותי איך לאהוב שוב מכל הלב. היא הצחיקה אותי 
מיוחד אהבתי את החיקוי שלה של השכנים הצברים שלנו. בעזרת ההומור והדרך בחיקויים שלה. ב

שלה להסתכל על העולם, היא הפכה את האנשים סביבנו לפחות מאיימים. היא חיממה אותי בדאגה 
 שלה כלפי וגרמה לרגשות האשם להתעמעם.
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בתקופת החורף שלנו הרגשתי חסר כוחות. רציתי כל כך שיהיה לנו ילד. חששתי מלהיות אבא שוב, 
אך ידעתי שהיא תהיה אימא נהדרת. כשהדוקטור בישר לנו שדבורי לא תוכל לעולם ללדת, הרגשתי 
שהנאצים יימח שמם תקעו סכין בליבי וסובבו אותו. כשהסתכלתי עלייה אורה בעיניים כבה. לא 

 י איך לעזור לה. ידעת
הבנתי שכמוני, היא רצתה לנצח. לתת לחייה משמעות. ליצור המשכיות. היא כבר לא מצאה משמעות 

 בחייה לצדי. 
כאשר ראיתי בעיתון על אותה בחורה שאמה תרמה את גופה למדע, הרגשתי שאולי מצאתי דרך 

תיתן לחיים לצדי  להאיר שוב את דבורה. קיוויתי שאם תראה שמותה העתידי משמעותי, היא
 משמעות. 

מבטה של דבורה השתנה. מבטה האפתי שאפיין אותה תקופה ארוכה, הפך למזועזע והתחלף במהרה 
 למבט יוקד שלא הכרתי אצלה. 

התחלתי לגמגם. לא הצלחתי להסביר לה את כוונתי. הרגשתי שהיא מבינה משהו שאני עדיין לא 
 מבין. 

 
 אני

ו יום. פחדתי מהריח, מהמראות ומהמחשבות שירוצו לי בראש. לא רציתי ללכת ללימודים באות
נכנסתי לחדר קפוא, עם ריח לא מוכר ועל גבי השולחנות מפוזרות גופות בשקים כחולים. הצטרפתי 

 לחבריי לשולחן והתנחמתי בכך שלרובם היה מבט מבוהל.
טר חזק. בליבי כשהמדריך הגיע חשתי שהוא לא מפסיק לדבר. הרגשתי כמו לפני שמורידים פלס

 אמרתי "או שתפתח את הריצ'רץ' או שתפסיק לדבר כל כך הרבה!".
לאחר שהמדריך פתח את הריצ'רץ', היה עלינו להסיר ניילון שעטף אותה. לפתע גל של ריח חזק של 

 פורמלין עלה. לקחתי צעד אחורה. 
אפרפר. עיניה היו -צהבהבנגלה לפנינו גוף עירום של אישה קשישה. פיה היה מעט פתוח ועורה 

 סגורות. העדפתי כך. פחדתי בשלב זה לראות אותן.
 ית שרירי הגב העמוקים.יהמדריך ביקש מאתנו להפוך אותה על בטנה כדי שנוכל להתחיל בדיסקצ

חששתי לגעת בה. פחדתי מהמרקם של העור שלה, מיצירת קשר ישיר לגוף שלה. חבריי לשולחן 
 ת את ידי במרחק כזה שיראה שאני עוזרת לבצע את ההיפוך.החלו להפוך אותה ואני מקרב

כשהייתי נערה, המורה שלי לתיאטרון נתן לי ולחבריי בלהקה תרגיל. היה עליי ללכת לתחנת 
אוטובוס, לבחור אדם ולהציג את דמותו בשיעור הבא. היה עליי להתבונן באנשים סביבי, וליצור 

וכלים לארוחת בוקר, איך הם אוחזים את הסכין בראשי את הסיפור שלהם. מהו שמם, מה הם א
והמזלג ואיך הם מתנהגים בשירותים כאשר הם מטילים את מימיהם. האם הם קוראים להורים שלהם 
בכינוי חיבה, והאם הוריהם עדיין בחיים. היה עליי לנסות להבין מה הם הפחדים שלהם, השאיפות 

 שלהם והמניעים העמוקים שלהם. 
עצמי, מי היא אותה אישה ששוכבת על בטנה ומחכה שנחשוף את שריר הטרפז  התחלתי לשאול את

 שלה. בעודי מתחילה ליצור את הסיפור בראשי, עידן חברי לשולחן שאל אותי אם אני רוצה לחתוך.
 הבנתי שאני חייבת לשים את הסיפור שלה בצד. לפחות עד שתיגמר הדיסקציה.
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 יה.פסיכולוג -גוף ונפש/ שיר מנחמוב 
 

גופי נותר שרוע על רצפת החדר עוד דקות ארוכות לאחר שעזב. כך, במקום המבטחים שלי, בחלל 
 שאמור להיות עבורי המוגן ביותר, איבדתי את חיי לראשונה. 

אפשר לומר שהייתי ילדה נורמטיבית למדי עד אותו המקרה. דרמות רגילות של גיל ההתבגרות, כמו 
ההורים. הייתי תלמידה שמשקיעה מאוד בלימודים וההשקעה הניבה ציונים גם הריבים הרגילים עם 

גבוהים. חייתי חיים שגרתיים עם משפחה אוהבת וכמה חברות קרובות שליוו אותי מגיל צעיר. גדלתי 
במשפחה חרדית כאחות חמישית מבין שמונה ילדים. שניים מאחיי הגדולים נישאו לפני כמספר שנים. 

ית ספר במהלך היום ובערב העבירה שיעורים פרטיים ואבי למד תורה כל היום. אמי עבדה כמורה בב
חרף המצב הסוציו אקונומי בביתנו שמאז ומתמיד לא היה מזהיר למדי, הורינו מעולם לא החסירו 
מאיתנו דבר. למדתי בבית ספר חרדי עם בנות בלבד ומלבד בני משפחתי לא נחשפתי לגברים כלל. 

, כאשר רוב היום ההורים לא היו בבית ולכן במרבית הערבים הייתי שומרת על גדלתי בסביבה מוגנת
 אחיי הצעירים.

ערב אחד, בעת ששמרתי על האחים שלי, הוא הגיע. לדבריו, הוא בא לבדוק שהכל בסדר איתי ועם 
אחיי. הדבר לא הרגיש לי חריג על אף שהייתה זו הפעם הראשונה שזה קרה. אחיי הקטנים היו כבר 

מים בחדריהם זמן רב והוא התיישב מולי בסלון. הדבר האחרון שאני זוכרת מאותו הערב הוא רדו
שהצעתי לו שתייה חמה והוא סירב, את ההמשך אני זוכרת רק במעומעם. הזיכרון משם נחווה דרך 

 עיניים חיצוניות שחוזות במתרחש מהצד.
מחדש את אותו סיוט ארוך ומתמשך  לא ידעתי מנוח במשך לילות ארוכים. סיוטים שחוזרים ומציפים

שנדמה היה לי כי לא ייגמר לעולם. כך, בנוסף לנדודי השינה שנגרמו לי, אילצתי את עצמי מבחירה 
להישאר ערה ככל הניתן גם כשהגוף כבר כאב לי פיזית מרוב עייפות, רק כדי לא לחוות בכל פעם 

עייפות הכריעה אותי ולא יכולתי מחדש את הכאב העמוק והמשתק שפילח את גופי. כשבכל זאת ה
לה, הייתי נופלת לשינה רק כאשר דלת החדר נעולה והאור דולק. במרבית המקרים זה היה נגמר 
 בצרחות אימה שעברו מן החלום אל המציאות וכך הייתי מתעוררת במיטתי רועדת ושטופת זיעה קרה.

המחשבה על הבושה והכאב שזה איש לא יידע על כך לעולם, נשבעתי לעצמי. לא יכולתי לשאת את 
יגרום למשפחתי. בסביבתי החרדית, לאחר מקרה שכזה אף משפחה לא תרצה לשדך את בנה להינשא 
לי. מעבר לכך, גם השידוכים של אחיי הרווקים יהרסו אם ייוודע שהם באים ממשפחה בה אחותם 

כך גמלה בליבי ההחלטה איבדה את בתוליה לפני חתונתה, כלל לא רלוונטי עבורם כיצד קרה הדבר. 
שהסוד הזה יישאר עמי עד יום מותי. חוסר היכולת לשתף הביאה אותי להסתגר בתוך עצמי, לא 
להיפתח עוד כלפי הוריי ושאר משפחתי וכמובן שלא להיפתח גם בפני אחרים. בהדרגתיות גם 

איתי. במקרים חברותיי הטובות שלא הבינו את השינוי שחל בי החלו להתרחק ולאבד עניין בחברות 
בהם נדרש ממני להיות במחיצתם של אנשים, ידעתי לעטות על פניי חיוך וחזות מאושרת. התאמנתי 
מול המראה במשך שעות לארשת פנים ניטרלית שלא תחשוף דבר. הדמעות כבר יבשו מזמן, שום דבר 

ליהם בחיי לא הצליח לרגש אותי או לטלטל את עולמי. רוב הדברים שהתרחשו בחיי או שנחשפתי א
 אחרים חלפו לידי. הפכתי אדישה גם לכאב של אחרים ובמיוחד לכאב של עצמי. 

בהמשך הכאב הנפשי התפתח לכאב פיזי שהתפתח לפגיעה עצמית. זאת הדרך היחידה בה הצלחתי 
לשכך מעט את הכאב שבנפשי ולהעביר את מוקד הכאב למקום אחר. כך הפכתי מכורה לתחושה של 

 העור שלי ולדם שניתז בעקבות זאת. מגע החפץ החד על 
חשתי שליטה במצב והרגשתי הייתה שהפגיעה היא שטחית ולא תגרום לנזק רציני מדי. הסתרתי את 
החתכים והצלקות בידיים באמצעות חולצות ארוכות גם בבית וגם מחוצה לו, דבר שלא היה נראה 

 חריג מידי בנוף החרדי בו גדלתי.
הפרעות אכילה שהביאו לתנודות קיצוניות במשקל. רק אני יכולה הקשיים הנפשיים הביאו גם ל

לשלוט בגופי ולא אף אדם אחר, חזרתי ואמרתי לעצמי. כך עברתי בין התקפי אכילה קיצוניים בהם לא 
ידעתי שובע במשך ימים שלמים, לבין ימים בהם שבתתי רעב ולא יכולתי להכניס לקיבתי דבר. במשך 

ין ארבעים לשמונים קילוגרם. ההורים שלי, שחשבו שהפרעות אכילה הן שנים המשקל שלי נע ונד ב
דבר נפוץ בגילי ונובעות רק מהרצון לרדת במשקל, הפנו אותי לטיפול במרכז עבור נערות עם הפרעות 

 אכילה. 
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לא כעסתי עליהם, הן משום שכבר לא חשתי שום רגש כלפי אף אחד והן לאור העובדה שבמסגרת 
הנראה אף הורה לא היה מעלה על דעתו שילדתו תיפגע כך, וגם אם כן אז היה מנסה שחייתי בה ככל 

אוטומטית להדחיק ולהתכחש לכך בכל דרך. כמובן שגם במרכז הזה לא חשפתי דבר וכשהכריחו 
אותי לדבר עם פסיכולוגית, ישבתי מולה במבט ריק ומבלי לשתף פעולה או לומר יותר ממספר מילים 

חר זמן קצר הודעתי להוריי שאיני מתכוונת להמשיך להגיע לשם והם לא התעקשו בודדות בשיחה. לא
 שאעשה כן.

ככל שהזמן חלף הסתגרתי יותר ויותר בתוך עצמי. האנשים הבודדים שעוד ניסו תחילה לעזור ולהבין 
את פשר התנהגותי, התרחקו גם הם ונותרתי בגפי. הפכתי צינית וממורמרת ולא פעם התפרצתי ללא 

 ה ברורה על אנשים בסביבתי. הקושי הלך והפך לאיטו לבלתי נסבל.סיב
קשה לתאר את תחושת חוסר העניין בכל דבר שקורה סביבי; גם בדברים שבעבר ריגשו והלהיבו 
אותי, גם בחלומותיי הגדולים ביותר. אפילו לאחיינים שלי שכל כך אהבתי הפכתי אדישה. שעות 

חדר ללא תכלית. קשה לתאר את הרגשת הריקנות. קשה לתאר ארוכות שכבתי במיטה ובהיתי בחלל ה
את הכאב החד שמפלח את החזה בכל פעם שהתמונה שלו עולה לי אל מול העיניים. קשה לתאר איך 
זה מרגיש להתהלך בעולם כמתה עם דופק. בעבר לא הצלחתי להבין כיצד קם אדם יום אחד ומחליט 

 ם גרועים יותר מהמוות.ליטול את חייו, היום אני מבינה שיש דברי
איני יודעת לשים את האצבע על הנקודה בה התחושה המכבידה הזו הפכה לחוסר אונים ולהבנה שאין 
לי עוד טעם או עניין בחיים, אך לבסוף הכאב ותחושת הבדידות הפכו קשים מנשוא והכריעו אותי. 

הלהב שנראה היה לי החד בהחלטה זריזה ונטולת רגש, נטלתי את סכין הגילוח והוצאתי ממנו את 
 ביותר. הפעם בחרתי שהפגיעה תהיה עמוקה יותר ולא שטחית כתמיד.

כפי שאני רואה זאת, יש שני סוגים של מוות. אם אתה בר מזל, אתה חי חיים ארוכים ויום אחד הגוף 
שלך מפסיק לעבוד וזה נגמר. אך אם אין לך מזל, אתה מת קצת שוב ושוב, עד שאתה מבין שזה 

 ר מדי.מאוח
שכבתי על רצפת חדרי ודיממתי את לבי החוצה. לא בכיתי, לא חשתי בכאב, רק שכבתי והקשבתי 
לדממה מחרישת האוזניים. שם, במקום בו חיללו את גופי ואת נפשי, ידעתי סוף סוף מנוח ומזור 

שר לכאב. עשיתי זאת מבלי להשאיר מכתב להוריי או להיפרד מהם. העדפתי שהם יחיו בצל הספק מא
שיצטרכו להתמודד כל חייהם עם הידיעה שדוד שלי אנס אותי. וכך, באותו מקום, נסתיימו חיי 

מתה, ובפעם השנייה כאשר  נפשיפעמיים; פעם אחת כאשר נטלו אותם ממני בכוח ובאכזריות, כאשר 
 למות. גופיבחרתי אני לשלוט בגופי ובגורלי וביקשתי בעצמי את 

 
 שם השיר: "הביטי"

 הביטי
 השמיים;אל 

 איך אבד הגוון התכול 
 העמוק שלהם,

 הכוכבים בלילה 
 כבר לא זוהרים בהם.

 
 הביטי לו עמוק

 אל תוך העיניים;
 איך איבדו את הברק
 והלב שפועם בתוכן,

 חסרות את התשוקה והנפש הרכה
 שהשתקפו דרכן.

 
 הביטי אל כל אותם האנשים

  הממשיכים בחייהם;
 איך הם מחייכים חיוכים

 ועצובים,ריקים 
 צועדים חסרי דרך ומטרה
 אל עבר חיים משמימים.
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 הביטי אל כל חלומותייך 
 שנגדעו באחת;

 איך צמחת בתוכם ודרכם 
 שלחת שורשים ארוכים,

 עתה עבורך הם חסרי משמעות
 ואין בם חיים.

 
 הביטי

 לתוכך;
 איך פעם עינייך היו מלאות

 באושר,
 היום כל האושר ריק

 מעינייך.
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 רפואה -בעילום שםההתחלה/ 
 

 היא הייתה שם.
 דוממת.

 היא הייתה שם.
 היא לא אמרה מילה.

 היא לא אמרה כן,
 אבל 'לא' אינו נשמע.

 הגוף שלה צעק את זה,
 היא חשבה שהוא ידע.

 
 היא לא עשתה דבר שזה הגיע לה,

 הוא פשוט רצה,
 כך נגע.-רצה להביט בה ואחר

 היא בזעקה אילמת נעלמה.
 

 הדממה נותרה,
 האשמה כרסמה.
 המסר היה ברור,

 הוא רצה, אז הוא לקח.
 היא גוף, היא תאווה.

 היא ללא כוח, ללא שליטה.
 

 מצאה עצמה באימה וחשכה,
 ללא נחמה, הבטחה או הצלה,

 עיניה נישאו אלינו במצוקה.
 

 ואנחנו הבטנו בחזרה, כמו שלימדו אותנו.
 היא נותרה שלמה, אך עיניה ריקות.

 שלימדו אותנו. ואנחנו שפטנו, כמו
 הרי דבר לא אירע.

 אז אנחנו נותרנו בשקט, כמו שלימדו אותנו.
 כי להפוך סדרי עולם יפר את השלווה.
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 פסיכולוגיה מורחב -הקונפליקט שבין הפסיכולוגיה לאדם/ בעילום שם 
 

ראשית, חשוב לי לציין שבמהלך הכתיבה, אספר על דברים אישיים וסיפורים שקרובים לליבי. 
למעשה, גם אספר בעקיפין על הסיבה שהחלטתי לעזוב את לימודי משפטים ולהתחיל דף חדש 
בפסיכולוגיה. בנוסף, מכיוון שחלק מסיפוריי הם אישיים, אכתוב בגוף ראשון. אמנם מדובר בכתיבה 

-על הנאמר בשיעור שבו הופיע הסופר ניר ברעם, אך חשוב לי להדגיש ולהבהיר שדווקא איביקורתית 
 ההסכמה שלי עם דבריו, הבהירה לי שהפעם, עשיתי את הבחירה הנכונה. 

 
 פסיכולוגיה?מהי 

לפני שאציג את הקונפליקט שהסופר ניר ברעם העלה בשיעור, אציג את הצדדים של הקונפליקט. מצד 
ת האדם, ומצד שני, יש לנו את הפסיכולוגיה. על האדם אמנם לא ארחיב, וזאת מכיוון אחד יש לנו א

שכל אדם הוא שונה ואיני מעוניינת לקיים הכללה בנוגע לאדם. מצד שני, על הפסיכולוגיה קל יותר 
 להרחיב.

אז מהי בעצם פסיכולוגיה? אם אשאל אדם שלא לומד פסיכולוגיה את השאלה, רוב הסיכויים 
בתו, אחת מן המילים הבאות יעלו: "פרויד", "שיחה", "חלומות", "דיכאון", "היפנוזה", שבתשו

"טיפול", וכו'. האם זה באמת משקף את המציאות לגבי פסיכולוגיה? סבי, בכבודו ובעצמו, 
 כשסיפרתי לו שאני מתחילה לימודי פסיכולוגיה, שאל אותי: מה זה? 

הנפש וההתנהגות, ובניגוד למה שהרבה חושבים שהם ובכן, פסיכולוגיה היא המחקר המדעי של 
תחומית )לא רק קלינית(! היא כוללת -יודעים לגבי הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה היא דיסציפלינה רב

-תחומים רבים ומגוונים כגון: פסיכולוגיה של הספורט, פסיכולוגיה קלינית, חברתית, קוגניטיבית
 ונית, ועוד. התנהגותית, פיזיולוגית, התפתחותית, ארג

תחומי בעל התמחויות שונות, בשיעור שבו השתתף -למרות שפסיכולוגיה היא מקצוע שהוא רב
הסופר ניר ברעם, הוא הציג את הענף הקליני של הפסיכולוגיה. הענף הזה נוגע בעיקר בהערכה 

 וטיפול במחלות נפש.
 

 הקונפליקט
פסיכולוגיה קלינית )טיפולית(. הוא אמנם דיבר בזמן השיעור, הסופר ניר ברעם הציג את דעתו לגבי 

על הטיפול הקליני, אך הציג את זה בתור התחום כולו. המשפטים הבאים מאוד קרצו לי: "אני לא 
מאמין בפסיכולוגיה", "הטיפול הפסיכולוגי לא עזר לי", "עברתי מספר מטפלים וטיפולים, ואף 

 פסיכולוג לא הצליח לעזור לי".
את האמירות הללו, מבחינתי כל אדם הוא שונה. כפי שטיפול תרופתי יכול מאוד איני באה לשלול 

לעזור לאדם אחד, לאדם אחר, ייתכן שלא יעזור כלל ואף עלול לפגוע בו )למשל, אם בתרופה ישנו 
טיפול פסיכולוגי -חומר אליו האדם אלרגי(. בביקורת שלי על שיעור זה, אציג את הטענות האנטי

 יג זאת גם בפן האישי והיותר אובייקטיבי ואף בפן הסובייקטיבי.ואפריך אותן. אצ
 

 טענות והפרכות
"הוא עובר תקופה קשה, זה יעבור לבד", "הוא לא מאמין בפסיכולוגיה", "אבי צריך טיפול 
פסיכולוגי, אך הוא לעולם לא יסכים ללכת לפסיכולוג", אלו משפטים שאנו, כבני אדם, נוטים לשמוע 

 קרובות מאוד. ולומר לעיתים 
ישנם אנשים רבים שמדברים על כך שהם, בני משפחותיהם, חבריהם ובני זוגם זקוקים לטיפול 

 פסיכולוגי, אך עדיין הינם מסרבים לראות מטפל.
ישנם סיבות ועמדות רבות ומגוונות של אנשים שמסרבים ללכת לטיפול פסיכולוגי. הסיבות העיקריות 

טיפולים תרופתיים יותר יעילים, הפחד לחשוף סודות לאדם זר, עלות, הן: כיצד פעולת הדיבור עוזרת, 
 חוסר זמן, ניסיון בעבר ש"לא עזר" או "לא היה יעיל".

הטענה הראשונה היא, כיצד פעולת הדיבור עצמה עוזרת? הרי, דיבור לא בהכרח יפתור את הבעיות 
שקיימות אצל האדם, וכמובן שפעולת הדיבור לא תשנה את עברו של אותו האדם )שמשם רוב 
הבעיות נובעות(. ובכן, מעבר לתחושת ה"פרוקן והשחרור" שפעולת הדיבור מקנה לאדם, שינוי 

ך נובע גם הוא מפסיכותרפיה. פעולת הדיבור עלולה להפחית נוירוטיות ולהגדיל את אישיות מתמש
 הפתיחות של האדם, ובכך לעזור לו להתמודד עם בעיותיו ותגובותיו לסביבה. 
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אולם, אם פעולת הדיבור כל כך יעילה ועוזרת, מדוע ללכת לפסיכולוג כאשר אפשר לדבר עם חברים? 
טיים הינה פעולה קשה לאנשים מסוימים. בנוסף, חשוב ואף כדאי לדבר עם אדם זר על דברים פר

לשתף את המשפחה בזמנים קשים ולמצוא תמיכה בזמנים אלו. מנגד, ידידות לא יכולה לבצע את 
אותן הפעולות שהטיפול הפסיכולוגי מקיים. אמנם הטיפול הפסיכולוגי, בדומה לידידות, מספק 

ומאפשר לו לקבל תובנות ערכיות לגבי עצמו. פסיכולוגים תמיכה, אך מעבר לכך, מאתגר את האדם 
"מאומנים" להאזין לבעיותיו של המטופל והם יכולים לעזור לו למצוא את מקורן )בין אם המקור הוא 

 מחשבותיו, משפחתו, או הוא עצמו(. 
פרוזק". בנוסף, ישנם הטוענים, "אם אני בדיכאון, ואני רוצה להרגיש יותר טוב, אני פשוט אקח כדור 

כלומר, כדי להפחית את הדיכאון ואת הנוירוטיות, אנשים מעדיפים לקחת כדור שיעשה זאת. הרי 
בסופו של דבר, טיפול הינו יקר ולוקח לא מעט זמן. הטענה היא שכדור פרוזק משנה תהליכים ברמה 

ק את אותו שינוי טיפול פסיכולוגי מקיים בדיוהפיזיולוגית במוח, ולכן הינו "הפתרון הפשוט". האמנם, 
מעבר לכך, פרוזק, בסופו של דבר, הינה תרופה שאנחנו מכניסים לגופינו. מעבר   *פיזיולוגי במוח.

לפעולות הטובות, מתלוות לתרופה תופעות לוואי. לפיכך, חשוב להתנסות בטיפול פסיכולוגי, 
 שבסופו של דבר יגרום לאותן התוצאות, ללא תופעות לוואי.

חרים את "הפתרון הפשוט" של נטילת תרופה? מאחורי השאלה עומדות שתי אך מדוע אנשים בו
סיבות, האחת: עלות, והשנייה: חוסר זמן. הטיפול הפסיכולוגי הינו יקר ומכאן, שאכן מדובר 
בהשקעה כספית גדולה יחסית. זה נכון שלעיתים ההשקעה הזאת הינה "מיותרת" או "לא יעילה", אך 

בבעיה של האדם עלולה להוביל לבעיות הרבה יותר גדולות )ואף "יקרות חשוב לזכור שחוסר הטיפול 
יותר"(, שמשפיעות על חייו של האדם בעתיד. לכן, רצוי לגשת לטיפול, ולא "לשלם על כך ביוקר" 
מאוחר יותר )הדבר לא רק כרוך בתשלום כספי, אלא מנטלי ולעיתים, פיזי(. בדומה לכך, מבחינת 

בעיות שלא "ייעלמו מעצמן", למצוא כמה שעות כדי להתמודד איתן  "חוסר זמן", אם לאדם יש
 , עלול לחסוך לאדם בזמן אחר כך. כמו כן, הזמן הזה עלול לחסוך לאדם כסף וכאב לב.עכשיו

לבסוף, הטענה שבעיני הכי כואבת ואף גורמת לליבי להתכווץ: "הלכתי, אך לא עזר". לא פעם ולא 
ן אם זה בטקסטים, סדרות טלוויזיה, אנשים זרים )כגון הסופר ניר פעמיים שמעתי את המשפט הזה. בי

ברעם(, ולצערי גם אנשים קרובים מאוד לליבי, אבי. לפני מספר שנים, אבי אובחן במחלת קרוהן. 
מעבר לכך שמדובר במחלה קשה שמשפיעה עליו מאוד פיזית )איני יכולה לספור את כמות הניתוחים 

תוצאה מהפגיעות המנטליות, כחלה משפיעה עליו מאוד גם בפן המנטלי. אותם עבר על שתי ידיי(, המ
נוצרות עוד פגיעות פיזיות ולכן, הרופא של אבי הציע לו לפגוש פסיכולוג או פסיכיאטר. לאחר מספר 
פגישות עם פסיכולוג, אבי "הרים ידיים" בטענה שהטיפול לא עוזר, ובכך, חזר לנקודת ההתחלה. 

לטיפול, חשוב לזכור שכל פסיכולוג הוא אדם. כמו כל אדם, גם הפסיכולוג לדעתי, כאשר הולכים 
בעל אישיות ייחודית לו ודרכי עבודה משלו. לכן, אין סיבה להאמין שמטפל חדש לא יצליח לעזור 

 כפי שהקודם לא הצליח.
הקשר בין המטפל למטופל אכן מאוד חשוב בטיפול הפסיכולוגי. סביר מאוד להניח שהפסיכולוג 

קודם שלא צלח לעזור, הוא אדם שהמטופל לא הצליח להתחבר אליו. ייתכן שפסיכולוג אחר, שהוא ה
 אדם אחר, כן יצליח. 

 לסיכום, חשוב לא לוותר. בסוף, הכל מסתדר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*brain-changes-psychotherapy-https://www.psychiatrictimes.com/psychotherapy/how 

https://www.psychiatrictimes.com/psychotherapy/how-psychotherapy-changes-brain
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 "חזרה מעמק רפאים" עם תובנות שלי/  -סיכום הרצאתו של חיים באר
 פסיכולוגיה -בעילום שם

 
. הרומן מתחיל 2018"בחזרה מעמק רפאים" הוא רומן מאת הסופר חיים באר, שיצא לאור בשנת     

של הסופר, שמובא לקבורה בבית קברות בירושלים. הסופר היהודי נקבר בבית קברות נוצרי בהלוויה 
בשכונת עמק רפאים בירושלים. הסופר מתאר את אשר מתרחש במשך שנה לאחר מותו, עם אלמנתו, 
בנו ועזבונו. נקודת ההתחלה היא מוות של אדם. אשתו אנגליה, נוצרייה ולא יהודייה )כמותו(, 

יתה  בקשרי עבודה עם יהודים בלונדון. כשהגיבור נסע לכתוב את ספרו האחרון ממשפחה שהי
בוורוצלב הוא התאהב במרצה פולניה ושם מתקיים רומן ביניהם. הנושא המרכזי של הספר הוא המתח 
שנוצר בין שתי הנשים וישנו גם הילד מהנישואים הראשונים. כל אלה גרמו לסכסוך וסיבוך בחיי כל 

ות. במשך הזמן מתברר שהאלמנה לא עזרה להנצחת זכרו של המנוח, אלה פיזרה את הנפשות הפועל
 עזבונו. היא בעצם יוצאת למסע נקם של השכחה. 

בהרצאתו של חיים באר הוא דיבר בעיקר על מה שהוליד את הספר " בחזרה מעמק רפאים", על     
מצבים וחוויות רגשיות המצב הנפשי של סופר כשהוא כותב ספר. המצב הנפשי הוא תוצר של 

שהסופר חווה בזמן הכתיבה. על פי באר, כתיבה באה כדי לפתור בעיות שמעיקות עליו כאדם, כתיבת 
ספר יש בה אלמנט מרפא שעוזר בהתמודדות עם המצב הנפשי שסובל ממנו הסופר. אני חושבת 

עוזרת לקוראים  שבנוסף לכך שכתיבה על כאב מסייעת בהפחתת הסבל שמתמודד אתו הסופר, היא גם
אחרים בהתמודדות עם מצבים דומים שהם חווים. למרות זאת, אפשר ללמוד גם מסיטואציות אחרות, 

 כך שספר מאתגר יכול להיות גם תוצאה של שיתוף אירועים חיוביים בספר.
חיים באר מפנה את תשומת הלב אל דברים שמעיקים עליו. ראשית הוא מודאג ממה שיקרה עם     

הספרותי שלו אחרי מותו. כעורך בהוצאת ספרים, הוא נפגש מדי פעם עם אלמנות של העיזבון 
סופרים, וכשאלמנה מתחילה לטפל בעיזבון של בעלה היא מגלה מכתבי אהבה ששלחו המאהבות 
שלו. היא מגלה שניהל רומנים ללא סוף והבעל הנאמן הופך לבוגדני ושקרן. באר מספר על מסע 

תה שבעלה בגד בה. הוא מתקשר אליה ומציג עצמו כעורך אנתולוגיה של הנקמה של אישה אשר גיל
שירים ומבקש שיר מסוים של בעלה. לרוב היא תדרוש תנאים נוקשים, עד שהעורך יאבד סבלנות 
ויוותר על ההצעה. זה מסע נקם של השכחה נגד בעלה שבעצם מראה את האלמנה כמכבדת ואוהבת 

יר עיזבון אחרי מותו, הוא לא יוכל לדעת איך אשתו תתנהג בעלה. באר מודאג מזה שאם הוא ישא
עמו. לפי דעתי, פחד ממוות וממה שיקרה אחרי המוות מקבל חשיבות רבה מדי בחברה, בגלל 
העובדה שאחרי מותנו אנחנו לא כאן ובכך כל הרגשות והמחשבות שרלוונטיות בקונטקסט של 

ווית ראיה אחרת על נושא העיזבון הספרותי, הרי החיים, הופכות ללא רלוונטיות וחסרות משמעות. מז
 שיש לו השפעה רבה גם על הדורות הבאים ולכן צריך להיות יותר זהירים בנוגע אליו.

את באר מעסיק עניין השחיתות של עולם הספרות, עולם מושחת מבפנים אך עטוף בעטיפה של      
ת מה שמוצג בפומבי. על פי באר, פרסים כבוד ויוקרה. הוא מכיר את עולם הספרות מבפנים ולא רק א

מקבלים דרך קומבינות, וסופרים רבים הם לא באמת אלה שכותבים את הספרים שלהם. השחיתות 
והקומבינות גרמו לו לחוסר שקט נפשי, לדאגה ולתסכול רב. אף על פי שעולם הספרות סובל 

שתלב בעולם הספרות באופן משחיתות, אני חושבת שגם אנשים ישרים יכולים למצוא את דרכם ולה
 הוגן. הרי לא כולם מושחתים. 

בכל משפחה ישנם סודות משפחתיים. סודות כמוסים שלא מדברים עליהם. סבתו של באר היא      
מנטורי קרתא. כשבאר שאל את סבתו למה נטורי קרתא מתנגדים לציונות, היא השיבה שיש דברים 

א היהודים בירושלים האמינו שיבוא המשיח. המשיח היא השנה שב 1840שלא מדברים עליהם. שנת 
לא בא ושלושה יהודים חשובים מאוד בירושלים התנצרו ופעלו במיסיון הנוצרי. מסתבר שהייתה 
מערכת שלמה של התנצרות בירושלים. אחד הפעילים במערכת ההתנצרות והמיסיון הנוצרי היה 

ת אצל באר. לדעתי לפעמים עדיף להיות מאבות המשפחה של באר, והנושא הזה גרם לעצבות מסוימ
פחות סקרנים כדי לא לגלות דברים שעלולים לפגוע בנו או ביקרים לנו. הרי מה שאיננו יודעים לא 
יכול לפגוע בנו. לדעתי ידע הוא עניין חשוב, ובסופו של דבר כל פרט בחברה חופשי לקבל החלטות 

 הנוגעות לו. 
, הוא המקרה שבו פגש את המנתח שניתח אותו רבע שעה אחרי עניין חשוב נוסף שדיבר עליו באר   

 הניתוח בבית קפה. בעוד באר רועד מהתרגשות, המנתח אפילו לא מזהה אותו...
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עבור באר המנתח הוא רק מקרה יחיד, אך עבור המנתח באר הוא בסך הכול עוד מקרה. זה עניין 
נות, סבל ממצבים כאלה, שאנשים נעלבו המשותף לכל מי שעוסק בבני אדם. באר, כאדם שעסק בעיתו

כשנטש אותם. השאלה מה בתוך תפקידך אתה מהווה לאחרים ואיך אתה רואה אותם, היא שאלה 
שעל פיה מערכות יחסים שלמות נבנות ונגמרות, ובתוך כך יש לקחת בחשבון את גורם ההפתעה ואת 

רה מסודרת. אני מסכימה עם באר האפקט שהיפרדות עלולה ליצור. לכן, כיום הוא נפרד מאנשים בצו
 בנקודה זאת וחושבת שבניית מערכות יחסים צריכה להתנהל באופן רציונלי וזהיר.

על פי באר, הקשבה לקול הסמוי מאוד חשובה לסופר, והשירה והספרות הן מפתח להבנת סודות      
בות הכותב. הכאב עמוקים: מה שחשוב הוא דווקא מה שלא נכתב. לא נכתב כי זה כל כך מעסיק מחש

הוא מה שמפרנס סופרים ומה שחשוב להם זה החיפוש ברבדי השפה. לדוגמה, עמוס עוז אמר 
שלסופר צריכים להיות שלושה דברים, הכרחיים אבל לא מספיקים: פצע, סבתא וגג. פצע הוא אבן 

דה כמה היסוד שעליו מתרבה וגדלה כל הספרות. הכאב שעמוס עוז כותב ממנו, זה אימא שלו שהתאב
שבועות לפני בר המצווה שלו, וכך בעצם האירוע הטראומתי והכאב שעבר בילדותו עיצבו את העתיד 
הספרותי שלו. לפי דעתי לקול הסמוי יש חשיבות גדולה, וזה מתבטא בין השאר בשיחות עם אנשים. 

 ניתן לראות ששפת גוף אומרת יותר על אנשים מאשר המילים הנאמרות. 
לבסוף, חיים באר משתמש בכתיבה כפתרון וכטיפול במצבים נפשיים לא נעימים. התסכול והחרדה     

נטורי קרתא  -מגורל העיזבון הספרותי שלו, השחיתות של עולם הספרות, הסודות המשפחתיים שלו
וההתנצרות של אחד מאבות המשפחה, היפרדות מאנשים וחוסר הנעימות שבסיטואציה, ההקשבה 

הכאב שלא נכתב כי הכותב כל כך חושב עליו. כל החוויות  -סמוי שמסתתר מאחורי המיליםלקול ה
הרגשיות הקשות מייצרות את הכתיבה שלו. ניתן לראות שבכתיבתו באר מושפע מאוד מהחיים 
הפרטיים שלו, מהחוויות שלו ומהאנשים שהוא מכיר ופוגש בחיים. כמו שאנשים משפיעים על באר, 

נשים. הסופר משפיע על עיצוב המחשבות והרגשות של הקורא, אבל ניתן לראות באר משפיע על א
 הבדלים בניתוח ספר מסוים בין קוראים שונים.
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 פסיכולוגיה -דן בניה סרי על עצמו, יצירותיו ועל עולם הרפואה/ בעילום שם
 

ולם הרפואה בעבודה זו אתייחס להרצאה מפי הסופר דן בניה סרי שסיפר על עצמו, יצירותיו ועל ע
 בעיניו.

הסופר התחיל את ההרצאה בכך שטען ש"הספרות מתחילה במקום שבו כשלה הפסיכולוגיה"  
ולטענתו זה כל תמצית המדע בין הספרות לרפואה. כל מעשי האמנות מתחילים ונגמרים באותה 

אלא הגדרה ומצוקה זו. בלשון קלינית כל ספרות זה זעקה. כל אמן לא כותב מתוך אושר ושמחה, 
מתוך המצוקה. זה יכול להיות הכותב עצמו, קהל היעד, או גם וגם. האמנות נכפית על האומנים וזה 
לא מגיעה מבחירה, זאת בתנאי שיש כישרון לכך. היצירה צועקת מתוך כאב. היוצרים פונים לעולם 

שה אפל פסיכולוגי. בניה סרי סיפר שהסופר עמוס עוז אמר שכתיבת אמת זה חבישת פצעים. מע
 היצירה הוא מעשה מופלא. מתפקדים תוך מסע כתיבה מיוסר כפסיכולוג המטפל וגם כמטופל. 

על פי הסופר, הכותבים עוברים תהליך קליני בזמן הכתיבה. מגיעים לדף חלק שמתפקד כמעין כיסא 
המטופל, ושולפים לתוכו את כל המצוקות והזעקות. כך מתחיל הסופר לכתוב, עדיין כמטופל. במהלך 
העלילה מגיע רגע החסד בו מתפשטים מהחולה המטופל, קמים מן הספה פונים לכורסת המטפל 

ד האור. סוף העלילה מומסיימים את היצירה בדרך שמאירה במקצת את העולם האפל. מסיימים במ
הוא רגע החסד בו הסופר הוציא את עצמו ממלכודת הטיפול. אחרי זה כותבים את הסיפור הבא. יש 

 וכך שוב מתחיל תהליך מרפא. עוד שדים. 
למעשה הסופר מתאר את הכתיבה כתהליך ריפוי בו הוא מתחיל במטופל ולבסוף הוא הופך למטפל 
ופותר את הבעיות דרך הדמויות והעלילות בסיפור. בכל סיפור הוא פותר בעיה אחת ועובר תהליך 
אחד ולכן הוא ממשיך לכתוב ספרים כדי לפתור את הבעיות הבאות. נראה כי תהליך הכתיבה מקביל 

יכי יצירה שונים בתחומי האומנות הרבים, כתיבת שיר, ציור ועוד. היצירה אם כך היא דרך לתהל
להבעה אך לא פחות חשוב מזה, דרך לפתור משהו שקורה בנפש, בתוך האדם. דרך היצירה הוא מביע 

 את הבעיה, עובר תהליך ריפוי ומגיע לפתרון. 
 15וע אמיתי שחווה, בו אחיו הגדול היה בן לאחר מכן, סיפר בניה סרי על סיפור שכתב בעקבות איר

כך אביו נפטר ובסוף אחיו רצה לבקש ממנו סליחה. -מזרחים, אחר-והוא גר בשכונה מעורבת אשכנזים
הוא משתף שאת הסיפור הזה הוא כתב לבסוף למען אחיו. הוא הקריא בכיתה את הקטע של אותו יום 

מנקודת המבט של המטפל שמנסה להרגיע את  של ליל הסדר אחרי שאחיו נכנס מהמרפסת. הוא כתב
נפש המטופל. הוא סיפר בהרצאה שכאשר אחיו קרא את הקטע הזה הוא בכה כפי שלא בכה מעולם. 
נראה שגם אחיו חווה תהליך בעת הקריאה והצליח אולי לחוש רגשות אחרים גם אם רק קרא את 

וא הצליח להבין דברים ולחוות היצירה ולא כתב אותה. יכול להיות שדרך הקריאה של הסיפור ה
 רגשות שלא היה מבין וחווה אלמלא היה קורא את הסיפור. 

לא פעם אנחנו מתרגשים מסיפור שאנחנו קוראים, שיר שאנחנו שומעים או ציור שאנחנו רואים. 
לעיתים אנו חשים שמישהו סיפר ביצירה שלו את מה שאנחנו חשים אך לא יכולנו להביע. כדוגמה, 

פר בניה סרי את ואן גוך ואמר ש"עולם הציור מדבר עם ואן גוך, הציורים מעניקים רגע של הציג הסו
 שמחה ולא משאירים אותנו אדישים". 

כמו כן, הרבה פעמים דרך הכתיבה אנחנו הופכים מודעים לדברים שלא שמנו אליהם לב קודם, או 
רספקטיבה אחרת למצב מאשר שאנחנו יכולים להסתכל על הסיטואציה או הבעיה מבחוץ ומקבלים פ

 להיות בתוכו. 
דמויות אחרות אנחנו מסוגלים להבחין בנרטיבים  כאשר אנחנו מתארים מצב שחווינו בעצמנו דרך

השונים ולראות את התמונה בכללותה. דרך זה אנחנו יכולים לעבד את המידע, התחושות והרגשות 
 שחשנו באותו מצב באופן יותר אובייקטיבי ולא מתוך המצב עצמו. 

נוסף, למילה זה למעשה מאפשר לנו להגיע לפתרון מושכל יותר ולהשלים את המצב טוב יותר. ב
הכתובה יש כוח רב, היא מגיעה מתוך מצב מודע או מתוך חוסר מודעות אך מכריחה אותנו להתעמת 
עם הכתוב, להבין מאיפה זה הגיע ואיך פותרים את זה. אי אפשר להתחמק ממה שכתבנו ולכן אנחנו 

ו ובכוחות עצמנו. חייבים להגיע לפתרון. כמו כן, הכתיבה מאפשר לנו להגיע לפתרון שהכי מתאים ולנ
אנחנו לא מובלים על ידי אדם חיצוני אלא על ידי המחשבות שלנו ולכן הפתרון שלנו מגיע מתוכנו. 

 הסיפור הוא הכלי כדי להגיע למטרה.
שתי דוגמאות לסופרים שלא  –הסופר בניה סרי מדבר בסיפור בשני קולות, המטופל והמטפל 

כמעט ללא וילונות אלא באופן ישיר. לטענתנו,  משחקים במסכה אלא הם כותבים את פצעי עצמם
 קריאת הספר זה כמו לומר לסופר שמחינו דמעה. 
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בסיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז הוא לא הסתיר את הטרגדיה שאמו איבדה את עצמה לדעת. 
 בכתיבה אנחנו מחויבים להיות ישרים וכנים בכדי להגיע לפתור את בעיה באמת.

חשב שהוא מסוגל לכתוב, ואם כבר לכתוב אז מי יקרא את זה. אך אחרי  הסופר סיפר שפעם לא
מלחמת כיפור הוא הלך לסדנת כתיבה, שם אחת המנחות הייתה הסופרת שולמית הר אבן. היא אמרה 
לעמוס עוז שלא יכול לשחרר את הדמות של אמו שהתאבדה. זה מראה וממחיש עד כמה הקשר בין 

ללכת לפסיכולוג הוא בוכה דרך הסיפורים. בעצם, עמוס עוז חשף  ספרות לרפואה הוא ממשי. במקום
 את עצמו דרך הסיפורים. 

בניה סרי עוד הוסיף וסיפר שהיה כותב בלילות כי לא רצה להפסיד את הילדים שלו. הכתיבה לקחה לו 
זמן יקר מדי במהלך היום וכיוון שרצה לבלות כמה שיותר עם הילדים והמשפחה שלו הוא כתב רוב 

זמן בלילות. הכתיבה מצריכה התעמקות בנפש וברבדים עמוקים בתוכך ולכן צריך להקדיש לה את ה
 מלוא תשומת הלב. בכדי לעשות זאת באופן הטוב ביותר הרגיש הסופר שהוא יכול לכתוב רק בלילות.

מזרחים. -בנוסף, בכתיבה שלו הוא מתאר את מה שהוא ראה בילדות, ובעיקר את המתח בין האשכנזים
מתח זה כידוע מלווה את ארץ ישראל מאז הקמתה. תחילה שלטה פה ההגמוניה האשכנזית, 
והמזרחים חשו מקופחים. עד היום ניתן לראות את שאריות של מתח זה בתחומים שונים בחיי 
המדינה. כותבים רבים חשו צורך לכתוב על נושא זה, וזאת בעיקר כי זה היווה חלק משמעותי 

. כפי שציין לא פעם במהלך ההרצאה, הסופר מספר מתוך החוויות שלו, הבעיות מחוויותיהם בילדותם
מזרחי היה אבן דרך בתרבות -והקונפליקטים אליהם נחשף בחייו, וללא ספק הקונפליקט האשכנזי

 הישראלית וככל הנראה גם בחוויות האישיות שלו.
יכולתי שלא להתחבר לנושא לסיכום, ההרצאה של הסופר הייתה מרתקת, וכתלמידת פסיכולוגיה לא 

המדובר. הכתיבה היא תהליך יצירתי של החלמה ופתרון בעיות של הנפש תוך הסתכלות מחוץ 
לסיטואציה ומעבר ממטופל למטפל לאורך היצירה. כמו כן, שאר ההרצאות במהלך הקורס היו 

עותיהם, תוך מרתקות לא פחות. זוהי הזדמנות פז לשמוע מיוצרים רבים על כתיבתם, מחשבותיהם וד
 התייחסות לפן הרפואי מתוך הספרות.
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 רפואה -השוד האכזרי/ בעילום שם

 
העוסקת בשלושה נערים ששדדו  makoהחיבור מבוסס על כתבה מזעזעת שיצא לי לקרוא באתר 

בכפר סבא. בעקבות הכתבה החלטתי לכתוב סיפור זה. מצרפת את הקישור  75אישה מבוגרת בת 
 לכתבה לעיון הקוראים :

 https://www.mako.co.il/home-family-kids/Article-5bcfbd4fa063761006.htm 
יתן היה לצפות במספר עננים, אך הכל התחיל אשתקד באחד מימי החורף הקרירים, כשבשמים אמנם נ

מספרם לא היה רב, כך שגשם רציני לא נראה באופק. עבדכם הנאמן יצא לעוד יום של שיטוט 
ברחובות יחד עם עומר ואדם חבריי הטובים. רק שהפעם, בשונה משאר הפעמים הקודמות, הסוף היה 

מגדירים כסוף ואת מי קצת פחות טוב, בעצם אולי אפשר לומר שהוא בעצם סוף טוב, תלוי מה 
 שואלים. עזבו, תבינו בהמשך.

של חברת 'פלסטר' המוביל אל מרכז  22נפגשנו בכפר סבא מחוץ לפנימייה בה למדנו, ועלינו על קו 
העיר. שם התרחש הסיפור עם הזקנה המסכנה, ממנו יתכן ששמעתם עליי, ובעקבותיו אתם קוראים 

הפרטים הקטנים, אגלול לכם בקצרה את קורות חיי, האמת את סיפורי. אולם, לפני שאנחנו צוללים אל 
 נראה לי שקצת תופתעו. 

גדלתי ביישוב סביון, בשונה מחברי הטובים עומר ואדם המתגוררים בנתניה, כסף הוא הדבר האחרון 
שהיה חסר לי בבית. אבא הוא יועץ משפטי של אחת החברות הגדולות במשק הישראלי, ואימא גם 

שותפה בכירה במשרד עורכי דין הממוקם באחד המגדלים הגבוהים בלב תל  – היא מאותו התחום
אביב. אם כך אתם בטח שואלים מה מביא ילד שכמוני לשוטט ברחובות ולבזוז ארנקים מזקנות? אני 
חושב שהתשובה לכך טמונה בסיבה בגינה למדתי בכפר נוער ולא בבית ספר יוקרתי באזור המרכז; 

הראש בעבודתם, כך שזמן להקדיש לי ולאחותי לא נותר. הפתרון הקל והנכון הוריי עסוקים עד מעל 
לדעתם, היה לשלוח את שנינו לכפר נוער בכפר סבא, כשבשבת אחת לשבועיים אבא היה מגיע לאסוף 

 אותנו חזרה הביתה. כסף כאמור לא היה חסר, אך חום ואהבה כן.
והתגנבנו החוצה מהחור הקבוע בגדר עוד לפני נחזור לאותו היום, סיימנו את הלימודים הפורמליים 

ארוחת הערב. כפי שניתן היה להבין, זו לא הפעם הראשונה בה אנו מתגנבים החוצה ויוצאים אל 
העיר, אך זו  הייתה הפעם האחרונה. במרבית הפעמים סתם 'פילחנו' כמה שוקולדים מאחד 

השופעת וברחנו מהמקום. מעולם לא  הקיוסקים, או שנטלנו ברד מהמכונה של האיש הקירח עם הכרס
נתפסנו, עד אותו היום. עד אותו היום ששינה את חיי. את חיינו. כמה שבועות לפניכן התחלנו לעשן 
סמים מסוג מריחואנה ונזקקנו לכסף כדי לשלם לבחור המזוקן עם העיניים הירוקות והגוף השדוף, 

א ואימא לא הסכימו לשלוח אותי עם כסף שהיה מגיע בימי שלישי בערב ומחכה לנו מחוץ לגדר. אב
רב לפנימייה, אז חיפשנו טרף קל, חיפשנו ומצאנו. הזקנה חלפה על פנינו, אדם פשוט משך ממנה את 
הארנק בכוח ושלושתנו התחלנו לרוץ כפי שלא רצנו מעולם. באמת שלא רצינו לפגוע בה. אני נשבע. 

 יגוש קטן. רק חיפשנו קצת כסף ואולי על הדרך להוסיף איזה ר
למחרת כבר מצאתי את עצמי בתחנת המשטרה, ולאחר מכן החל הדיון בבית המשפט. הוריי שנכנסו 
להלם מהמקרה שכרו עבורי את ירושלים אמיר עו"ד שעלה הון תועפות על מנת שיטפל בענייני. 

ד עם בביהמ"ש הציעו לי עסקת טיעון בה הודיתי במעשה, ומשם תיקי עבר לבית המשפט הקהילתי יח
התיק של חבריי, לאחר שהובטח לנו שנעבור הליך שיקומי ולא ניכנס לכלא. בדיון, השופט ציין כי 
איני המקרה הסטנדרטי של עבריינים הנשלחים לבית משפט זה )למיטב הבנתי מרבית הנערים מגיעים 

 עם קשיים כלכליים(.
אלימות אותה ביצעתי, הוא אמר ואולם לאחר שקילת מכלול הסיבות, בין היתר גילי הצעיר ועבירת ה

הועברתי לבית משפט קהילתי לנוער בעיר  כי מוסד זה יוכל לשקמני בצורה הטובה ביותר. אמר וצדק.
רמלה, שם הועמדתי מול השופטת אסתר שטוותה לי יחד עם שני עובדים סוציאליים תכנית שיקום 

במרכז הארץ, את אדם שלחו מפורטת. תחילה הפרידו אותי מעומר ואדם. עומר נשלח לפנימייה 
למוסד בגליל העליון ואני הועברתי לקצה השני לאזור עוטף עזה. סדר היום שלי היה קבוע פחות או 
יותר. בשעות הבוקר למדתי בבית הספר מקומי ביישוב 'נחל עוז' והשלמתי בגרויות, בצהריים 

עברתי הרצאות שונות  התנדבתי בבית אבות לא רחוק מהמבנה בו התגוררתי, ובימי שני וחמישי
 ומגוונות שנגעו בהשפעתם השלילית של הסמים על תפקודו של גוף האדם. 
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באותן הרצאות למדתי שלעישון מריחואנה יש לא מעט השפעות שליליות אותן לא הכרתי עד כה. כך 
ידיות ילמשל פרופ' אברהם שלמה חוקר מפורסם מתחום הביולוגיה, סיפר לנו שמלבד ההשפעות המ

ובעות מהעישון כמו ירידה ביכולות קואורדינציה וריכוז, אותן חוויתי על בשרי, לעישון מריחואנה שנ
באופן קבוע ישנם גם השפעות ארוכות טווח. אחת ההשפעות עליהן הוא דיבר היא פגיעה ביכולת 

 הקוגניטיבית. 
השיגו תוצאות  פרופ' אברהם הציג לנו מחקרים רבים לפיהם משתמשים שעישנו את הסם במשך שנים

פחות טובות מקבוצת הבקרה בסדרת מבחנים נוירופסיכולוגים שבחנו את יכולות הזיכרון והריכוז גם 
לאחר שפגה השפעתו של הסם. עוד הוא סיפר לנו שמחקרים הראו כי עישון קבוע של הסם מגיל 

ר עוד כמה צעיר, עלול לגרום לפגיעה באינטליגנציה, שנגרמת מפגיעה במוח עצמו. אברהם הזכי
מושגים אותם לא ממש הבנתי, אולם די היה בדבריו כדי שאקבל החלטה עם עצמי באותו הערב, לפיה 

 לצמח הזה שנקרא מריחואנה אני יותר לא מתקרב.  
עובדת  -בנוסף, חשוב לי לציין שכל ההליך באזור עוטף עזה התנהל בליווי צמוד של אסתר וורדית  

לפחות אחת לשבוע, )תוך פיקוחה של השופטת אסתר(, אסתר  סוציאלית מדהימה איתה נפגשתי
וורדית דאגו לשלומי, ובדקו שאיני זקוק לסיוע כזה או אחר. הפגישות עם אסתר וורדית לא התקיימו 
אך ורק מתוך דאגה לשלומי, נפגשנו גם כדי שהן יוכלו לבחון את התקדמותי בתכנית, ולבדוק 

קרי עליו חתמתי בהסדר הטיעון הינו שיתוף הפעולה המלא שהשיקום אכן עובד; כלומר התנאי העי
שלי עם הממונים עלי בתכנית, וכן חוות דעתה של אסתר על התקדמותי בהליך. ככלל, אם לא הייתי 
עומד בתנאי זה, החלופה לה הייתי 'זוכה' הינה מאסר בפועל של תשעה חודשים בבית כלא לבני נוער. 

תי לבקר בבית הוריי בסביון, נתבשרתי כי תנאי זה הופעל בפועל לצערי הרב, באחת השבתות בהן חזר
על חברי עומר שהועבר למוסד זה לאחר ששיקומו לא צלח )שכחתי לספר שנאסר עלינו להיות בקשר 

 אחד עם השני לטובת הצלחת השיקום, כך ששמעתי על המעבר רק חודש לאחר שהוא התרחש(. 
ת הליך השיקום, ואני נמצא ממש רגעים ספורים לפני גיוסי כיום, שנתיים לאחר אותו השוד סיימתי א

לגולני , החטיבה אליה חלמתי להתגייס כל חיי, )על אף מחאתם של הוריי שהעדיפו שאתגייס 
לעתודה או משהו בסגנון(. אני נקי מסמים, ומאז המקרה עם הזקנה מעולם לא הרמתי יד על כל אדם 

לת חיבורי כי ניתן להסתכל על הסוף כסוף טוב. כלומר, באשר הוא. זוהי גם הסיבה שכתבתי בתחי
הסיפור עם הזקנה לא נגמר טוב, אך המסלול שעברתי בעקבותיו אכן הפך אותי לאדם אחר, ושינה את 

 שארית חיי.
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 רפואה -בעילום שם וקר מתיש/ב
 

 ואני מרגיש כאילו אותי נחש הכיש. 
 אחרי הרבה נודניקים בשעון, 

 הגיע הזמן להתארגן ולעלות על אילון. 
 

 טוסט לארוחת הבוקר וקפה, 
 כדי שבמהלך הנסיעה המתישה לא אהיה רפה. 

 , 431יוצא מהצומת הראשית ומהר מאוד עומד על 
 כל האנשים בסמארטפונים אחד אחד.. 

 
 והמכוניות להן בכביש נגררות, 

 פחות..   יהיה מכונית אחת קדימה יותר או –וההוא שמנסה לעקוף 
 0 –ושאר האנשים במכוניות השלימו עם גורלם 

 לעמוד בכביש ולבזבז שם את זמנם. 
 

 ואיך זה הגיוני שמיליוני אנשים מבזבזים שעה ארוכה בבוקר, 
 כאשר להם הזמן חשוב כה ביוקר? 

 איך אנשים מבזבזים רגעים כה חשובים בערבים, 
  במקום להיות בזמן יקר זה עם הילדים?

 
 לכך נעוצה, במי שמחליט,  התשובה

 שכן הוא לא מבלה זמן כה רב על הכביש, 
 למי שיש כוח להחליט ולשנות יש גם הליקופטר,

 שלא כפוף לשלם כך על החלטותיו ביוקר. 
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 מדעי החיים והרפואה -דמותו של הרמב"ם/ בעילום שם
 

הרמב"ם )ר"ת, רבי משה כחלק ממטלת סיום הקורס "רפואה בספרות", החלטתי לעסוק בדמותו של 
איש  , ימי הבינייםב פילוסופיםבכל הדורות, מחשובי ה  פוסקיםיה מגדולי הבין מימון(, שה

ומנהיג. הרמב"ם היה אחד האישים החשובים והנערצים ביותר  חוקר , רופא , מדען , אשכולות
 , ולא בכדי זכה לכינוי "הנשר הגדול")בגימטרייה, "רבנו משה"(.  יהדותב

בחרתי לעסוק דווקא בדמותו של הרמב"ם זצוק"ל היא, ראשית, משום שהיה אדם עטיה הסיבה שב
מיוחד, נערץ, מוערך, אדם שסחף אחריו רבים, רב חכם ומלומד, איש חזון ומחבר משכמו ומעלה, 
אדם שאת משנותיו ואת יצירותיו לומדים ומלמדים עד היום. שנית, הרמב"ם קרוב לליבי גם מפני 

לשלב תורה ועבודה, דבר שאני מעריכה ומוקירה עד מאוד. בנוסף, אני מלאת  שהיה רופא וידע
הערכה לרמב"ם על שידע לחזק את רוחם של החלשים, הנדכאים והגלמודים, יהודים ונוכרים כאחד, 
למשל באיגרת שכתב ליהודי תימן, שסבלו מגזרות שמד של שליטיהם ומהגבלות על קיום מצוות 

ייסורים הרבים שחוו ולשאלות האמוניות שהעלתה שעת המשבר, עודד את דתם. הרמב"ם נתן מענה ל
רוחם וחיזק את כוחם לבל יתייאשו לנוכח הגלות ארוכת השנים. הרמב"ם, כאמור, היה רופא 
במקצועו, דבר המחזק את מוטיב העזרה לזולת, האלטרואיזם והקשב לסבלו ולכאבו של האחר, 

ומאפיין חזק של אישיותו המיוחדת, שאותה קצרה היריעה מוטיב ששזור בקווי דמותו של הרמב"ם 
-המשורר הערבי אלמלהכיל. הרמב"ם היה מומחה בתחום בריאות הגוף והנפש, כפי שהעיד עליו 

ידיעותיו קנו לו שם כרופא  /גלנוס ריפא את הגוף/ והרמב"ם גוף ונפש: "סעיד אבן סינא אלמולך
. הרמב"ם  "באה הלבנה לידיו/ היה מרפא את כתמי פניהלּו  /הדור/ הוא ידע לשכך את כאב הבערות

ידע שהאחת משפיעה על רעותה ושהשתיים תלויות זו בזו ולא תיתכן בריאות הנפש בלא בריאות 
הגוף, כפי שלא תיתכן בריאות הגוף בלא בריאות הנפש, עניין שהודגש רבות במסגרת הקורס. אדגיש 

ם לרמב"ם לאור תכני יצירותיו וכתביו, למשל לספרו ואומר כי לצד תומכיו, קמו לא מעט מתנגדי
"מורה נבוכים", שעליו נטען כי ניכרת בו השפעתם של אריסטו ושל הפילוסופיה היוונית, והיו אף 

 שהחרימו את ספרו והעלוהו באש מחשש לכפירה.
החלטתי כי בחיבור זה אלקט ואדון במעט קטעים ממשנתו של הרמב"ם ומכתביו, תוך הסתכלות 

 התבוננות על הדברים מנקודת הראות שלי. ו
חלים לה' וכמו כן יאבל אתם אחינו חזקו אמצו ויאמץ לבבכם כל המי איגרת הרמב"ם ליהודי תימן:"

חזקו קצתכם לקצתכם נטעו אמנה והאמינו בלבות הכל ביאת הגואל מהרה יגלה, חזקו ידיים רפות 
הודיענו על ידי ישעיהו מבשר ישראל שמרב אריכות וברכים כושלות, אמצו ודעו שהקדוש ברוך הוא 

ימי הגלות והתחזקו יחשבו הרבה שהקדוש ברוך הוא עזבנו והסיר פני חסדו ממנו חס ושלום בשביל 
ט"ו( "ותאמר -זה ואחר כך העיד על עצמו שלא יעזוב אותנו ולא ישכחנו שכן אומר )ישעיה מ"ט י"ד

ואמר "התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה גם לה תשכחנה ואחר כך חזר  1ציון עזבני ה' וה' שכחני"
הרמב"ם מחזק את ידיהם של יהודי תימן שכשלה רוחם מפאת שונאיהם, ובוחר -" ואנכי לא אשכחך

לאמץ את ידיהם באזכור דברי הנביא ישעיה שמקביל את אהבת ה'  לעם ישראל לאהבת אם לבנה, שזו 
 אהבה שאין דומה לה ושאינה תלויה בדבר. 

עניין לציין כי שלמה המלך ב"שיר השירים" בחר להמשיל את אהבת ה' לעם ישראל לאהבה שבין מ
איש לאישה, שאף היא עוצמתית. איגרת זו שבתה את ליבי משום שמעלה על נס את נושא הערבות 
ההדדית שבעם ישראל, כפי שנאמר: "כל ישראל ערבים זה לזה". עניין הערבות וההזדהות עם כאבו 

 הוא אלמנט מהותי בתפקידו של הרופא, לעניות דעתי.  של האחר

הרצון להקל את כאבו של החולה, צריך הוא לנבוע ממקום של הכלה ואהבה לזולת, כפי שרואים 
 בדמותו של הרמב"ם, שאף שלא היה פיזית עם יהודי תימן, בכל זאת ידע לדבר על ליבם ולחזקם.

"הדרך הישרה היא ", הלכה ד' כותב הרמב"ם: בספרו "משנה תורה לרמב"ם" בפרק "הלכות דעות
מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות 
ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד 

ם בגופו כיצד לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ומשער אותם ומכווין אותם בדרך האמצעית כדי שיהא של
 ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני...

 
 .78ע"מ -. לקוח מתוך הספר "אמונה וגאולה", הוצאת משרד החינוך1

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
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הרמב"ם קובע כי כל אדם נברא  -2ולא יקפוץ ידו ביותר ולא יפזר ממונו אלא נותן צדקה כפי מסת ידו"
)מתוך לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון"""טבולה ראסה", כך שנפשו איננה נוטה לקיצוניות מסוימת: 

הלכות דעות(, אלא מתעצבת בהתאם לחוויות ולסיטואציות שאליהן נקלע האדם בחייו ושמהן הוא 
 קולט את רשמיו. 

דרך שבה צריך האדם לנהוג. בחרתי להציג קטע זה הרמב"ם סובר כי דרך האמצע, שביל הזהב, היא ה
ממשנתו של הרמב"ם משום שאני מאמינה כי בכוחו של כל אדם לתקן את מידותיו וכי על כל אחד 
מאתנו לשאוף להביא לכדי מימוש את הטוב שבו. למעשה, הרמב"ם מדריך את האדם לא לנטות 

"שיהא -ותו ובכך להגיע לכדי הגשמה עצמיתלקצוות, לקיצוניות, אלא למצוא את האיזון הנכון באישי
שלם בגופו". העניין רלוונטי גם עבור הרופא, שעליו לדעת למצוא את האיזון שבין הרגש ובין 

 הרציונל בכל החלטה שמקבל.  
ַדע ִכי ַהַקְדמֹוִנים ָחְקרּו ֲחִקיָרה ֲעצּוָמה... ַעד ֶשִנְתַקיֵּם  הרמב"ם ב"הקדמה לפירוש המשנה" כותב :"

ְך ַעל ָכל ָפִנים ִלְהיֹות לֹו ַתְכִלית )=ַמָטָרה( ֲאֶשר ִבְשִביָלּה ָהְייָתה  ְמִציאּותֹו, ֶאְצָלם: ֶשָכל ָדָבר ִנְמָצא ִיְצָטרֵּ
יק ִנְמְצאּו ַהִנְמָצִאי ק ָכל ַהִנְמָצִאים ִכי ֹלא ְלָדָבר רֵּ ם. ְוַכֲאֶשר ִנְתַקיֵּם ָלֶהם ֶזה ַהִדין ַהְכָלִלי, ִהְתִחילּו ְלַחלֵּ

י ָלַדַעת ַתְכִלית ָכל ִמין ִמן ַהִמיִנים, ְוָראּו: ִכי ָכל ִנְמָצא ֶשהּוא ְמָלאכּוִתי, ְרצֹוִני לֹוַמר, ֶהָעשּוי ַעל יְ  דֵּ
ין ַתְכִליָתּה ְמָלאָכה, ַתְכִליתֹו ְידּוָעה וְ  ין ֹצֶרְך ָבִעְניָין ַההּוא ַלֲחִקיָרה. ֶשָהאּוָמן ֹלא ַיֲעֶשה ְמָלאָכה ִאם אֵּ אֵּ

י ֲאֶשר ָחשַ  יְך ְמֻציֶיֶרת ְבַנְפשֹו. ְוַהָמָשל ְבֶזה, ְכמֹו ֶשָאַמר: ֶשַהַמּׂשֹור ֹלא ֲעָשאֹו ַהַנָפח ֶאָלא ַאֲחרֵּ ב ְבִלבֹו, אֵּ
ץ?יּוַכל ְלהַ  י ָהעֵּ פה כותב הרמב"ם שלכל פרט ופרט במציאות ישנה תכלית ומהות, ולא -3"ְפִריד ִדְבקֵּ

לחינם נברא. אני רואה בקטע זה עוצמה רבה; האמירה שלכל המתקיים בעולם ישנה תכלית, משמעה 
ידי כי החוויות שאותן חווה האדם, בין אם הן חיוביות ובין אם לאו, גם הן בעלות משמעות ותכלית, וב

האדם הבחירה כיצד לפרשן כראות עיניו. גם ד"ר ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" 
 טוען: "מי שיש לו למה שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל איך". 

 
הוא מדבר על ייסורי השואה האיומה והנוראה ואומר: "אלה שידעו כי מצפה להם תפקיד שעליהם 

מהם חיים", כלומר כשהאדם חש בעל משמעות ובעל תפקיד בעולם, גם  לקיימו, היו מסוגלים לצאת
על הקשיים הרבים ביותר יוכל להתגבר למען אותה המטרה. אני מזדהה מאוד עם הכתוב כאן, שכן 
להיות רופא איננו תפקיד פשוט ולעיתים הרופא חש כי איננו מתוגמל כיאות על עבודתו המסורה 

מטרה שלשמה בחר בתפקידו, אזי קל לו יותר לעשותה מתוך והקשה, אך כשמצייר לעצמו את ה
 שמחה וחדווה. אני תקווה שנזכה ללכת לאור דמותו המופלאה של הרמב"ם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."משנה תורה לרמב"ם", פרק "הלכות דעות", הלכה ד'לקוח מתוך ". 2

 .19-לקוח מתוך הספר "אמונה וגאולה", הוצאת משרד החינוך, ע"מ. 3
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 מדעי החיים והרפואה -בעילום שם /172 קו
 

היה זה יום גשום. מטר כבד ירד. הכבישים רטובים. הראות קשה. פקקים בדרכים. יוסי הביט בשעון 
בדיוק. הוא התניע את האוטובוס והחל בנסיעה. יוסי היה תמיד נהג  7:00שעל ידו וראה שהשעה 

הראוי דייקן בצורה יוצאת דופן, אך החודש השתדל עוד יותר. "אני נהג וותיק  בחברה ומסור מאד. מן 
 שאקבל את ההעלאה שביקשתי", חשב יוסי בליבו וקיווה שמנהליו ישימו לב למאמציו הרבים. 

בזמן שהרהר בבקשתו שנדחתה, עצר בתחנה, פתח את דלתות האוטובוס והביט באיש המבוגר שעלה 
באיטיות במדרגות האוטובוס. הנהג הכיר היטב את האיש המבוגר אך התקשה לזהות אותו מבעד 

ה. ברגע שעלה האיש יוסי זיהה מיד את תנועותיו המגושמות וידע במי מדובר. יוסי לא ידע את למטריי
שמו, אבל בירך אותו לשלום כהרגלו, ושם לב שהאיש מחזיק בידו שקית ממתקים. השקית הסיחה את 
דעתו ממחשבותיו על המשכורת. מדוע איש בגילו מסתובב עם שקית ממתקים, ומדוע שקית כה 

שב יוסי בליבו. "כבר ראיתי אותו עם שקית כזו פעם. מעניין למה השקית? הרי ברור שאין מלאה"? ח
הממתקים עבורו, איש מבוגר לא סביר שאוכל כל כך הרבה ממתקים. בטח הוא מחלק את הממתקים 

 לנכדיו הרבים״.
 

ואין לו יוסי לא ידע שהאיש איבד את אשתו בתאונת דרכים מיד אחרי שהתחתנו. הוא לא נישא שוב 
ילדים. יוסי לא ידע שהאיש המבוגר הקיף עצמו בילדים ואהבה בצורות אחרות. בעברו, הוא היה 
מורה אהוב ומוערך, ולאחר יציאתו לפנסיה נהג לבקר את תלמידיו בכל הראשון לחודש. זה הפיג את 

יו כבר בדידותו. כך במשך שנים. כולם בבית הספר הכירו את האיש המבוגר שעבד שם פעם. תלמיד
עזבו את בית הספר, מורים ואנשי צוות התחלפו אך כולם הכירו את האיש המבוגר שעבד שם פעם. 
האיש המבוגר התיישב במושב הראשון של האוטובוס, כהרגלו. הוא התקשה בהליכה וצעד באיטיות 

 ובזהירות כי חשש להחליק על רצפת האוטובוס הרטובה. 
 

שהחזיקה בידה צ׳לו, שגודלו כפליים ממנה. סימונה שמה.  על הספסל מאחוריו ישבה ילדה צנומה
סימונה התרגשה מאוד, היא הייתה בדרכה לקונצרט הראשון שלה. היא החלה ללמוד לנגן לפני חצי 
שנה. היה זה קונצרט של כל תלמידי הקונסרבטוריון. היא התאמנה במשך חודשיים לקראת האירוע. 

רבע שעות, עד שאמה חזרה מעבודתה והתעקשה שתשב התאמנה כל יום אחרי בית הספר במשך א
עמה לארוחת הערב. התרגשותה היום הייתה מהולה בעצב. אמה לא תוכל להגיע לקונצרט. אמה 
עבדה בשתי עבודות, ולא יכלה להחסיר ימי עבודה. סימונה רצתה שאמה תתגאה בה ותראה 

קנות לסימונה את הצ'לו היקר שמאמציה נשאו פרי. אמה עבדה קשה וחסכה אגורה לאגורה כדי ל
 והאיכותי ביותר. 

 
בתחנה שברחוב ההסתדרות, עלה נער. שערו צבוע אדום, שארית מפורים שחל בשבוע שעבר.  איציק 
שמו, אך כולם קראו לו צ׳וצ׳ו. הוא לא זכר מי או מתי החלו לכנות אותו כך, אך הכינוי הפך לשם 

האוטובוס בתחנה, הבחין צ׳וצ׳ו בחברתו לכיתה יושבת על ההיכר שלו, וכך הציג את עצמו. כשעצר 
׳להתפלח׳  –ספסל אחורי באוטובוס. וכשנפתחו דלתות האוטובוס החליט צ'וצ'ו החלטה פזיזה 

מהדלת האחורית. הוא עלה בזריזות, התיישב לידה בביטחון מופרז, ואמר ״קלטת אותי? אם רק הייתי 
"הי, אתה שם!" נשמע קולו של יוסי הנהג. צ׳וצ׳ו - "הייתייכול להתגנב בכזאת קלות גם בבית הספר 

נבהל. הוא לא חשב שהנהג ישים לב, הוא רק רצה להרשים את חברתו במעשה אמיץ. צ׳וצ׳ו התקרב 
בהיסוס לעמדת הנהג ואמר בקול שקט ומתגונן: "בדיוק עמדתי לשלם". יוסי חייך חיוך קטן מבעד 

 ה צעיר. צ׳וצ׳ו הזכיר לו את עצמו כשהילשפם. 
הניסיון להרשים בחורה, הביטחון העצמי שהקרין והבעת פניו כשנתפס הזכירו לו את היום בו פגש 

, עני מרוד ונחוש להכיר את אביטל שעבדה כסדרנית בבית 17לראשונה את אשתו. הוא היה אז בן 
וצה. הקולנוע השכונתי. הוא התגנב לאולם הקולנוע בשעה שהייתה במשמרת, אך נתפס וסולק הח

למחרת, אביטל ניגשה אליו וצחקה: "היית מאד חמוד ומצחיק כשתפסו אותך". והשאר היסטוריה. 
הם התאהבו והתחתנו...  הנהג העמיד פנים רציניות ואמר: ״אני לא תמים כמו שאתה חושב, נער 

את  בבקשה״. צ׳וצ׳ו הושיט 5.90צעיר. הלא אני נהג ותיק ורציני, אל תזלזל ואל תעבור על החוק. 
 המטבעות במהירות ובבושת  פנים וחזר למקומו. 

 
בתחנה הבאה עלה לאוטובוס איש עם חזות ערבית, עטוף במעיל וצעיף על צווארו. סעיד שמו. 
כשעלה לאוטובוס, הבחין במבטי הנוסעים וחש אי נוחות. הוא תהה האם חושבים שהוא מחבל. הרי 
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הם פרי דמיונו, ומשקפות את חששותיו  אם כך חשבו, ציפה לתגובה מצדם. או שמא מבטיהם
 מעימותים לא נעימים. היה הוא רופא צעיר, בדרכו חזרה ממשמרת לילה.

 
ברחוב הלוחמים, בתחנה מול משרד הרישוי, עלה לאוטובוס חייל גבה קומה, חיוור. מדיו מרושלים 

״, אמר האיש, ״אני ורטובים. החייל הציג ליוסי את תעודת החוגר והתיישב ליד האיש המבוגר. ״שלום
מרדכי״. החייל שהיה עסוק בהתרת הקשר באוזניותיו, הביט בהפתעה. הוא לא היה רגיל לנהל שיחות 
סתמיות עם אנשים זרים באוטובוס. לרוב העדיף להתיישב במושב האחורי, שלרוב היה ריק, לשמוע 

, הוא מיהר להתיישב מוסיקה ולהירדם עד הגעתו לבסיס. אך היום, כנראה בגלל שהיה רטוב מהגשם
במושב הפנוי הראשון. ״נעים מאוד״, ענה החייל, ״אני פז״. מרדכי סיפר לפז אודות שירותו הצבאי. 
הוא היה בסיירת הגמלים, כמעט היהודי היחיד בסיירת בתקופתו. הוא סיפר חוויות על ההתמודדות 

חד מסיוריהם. פז הקשיב המצחיקה והמאתגרת עם הגמלים, על חבריו הבדואים ועל הנשק שמצאו בא
בשקיקה. כשמרדכי שאל על שירותו של פז, הוא התבייש לספר שהוא עובד רס״ר בבסיס הקריה בתל 
אביב, שלרוב הוא מתבטל ומעמיד פנים שהוא מנקה, ושהוא חוזר כל ערב הביתה. הוא סיפר שהוא 

ה סודית ואסור לדבר על בסיירת מובחרת, אך כשמרדכי התעניין וביקש לדעת היכן, פז אמר שזו יחיד
 כך. 

 
בעודו מאזין לשיחתם, עצר יוסי בתחנה וקרא:״שוק הכרמל!״ לבקשתו של סעיד. הוא הביט ברופא 
יורד מהדלת האחורית, והמשיך בנסיעתו. שוב, חזר להרהר על ההעלאה  במשכורת.  "לא מגיעה לי 

 לעבור לדירה החדשה"? העלאה? מה אעשה אם שוב  תידחה בקשתי? איך נוכל להרשות לעצמנו 
 

סימונה ירדה בבית ליסין, והתקשתה לסחוב את הצ׳לו הכבד. הופעתה הייתה מוצלחת מאד. צ׳וצ׳ו 
הזמין את חברתו לכיתה לבלות בהפסקה, אך היא סירבה. פז העביר עוד יום שגרתי בבסיס בציפייה 

 שהביא.  לחזור כבר הביתה, ומרדכי היה מוקף בתלמידים ששמחו לקבל את הממתקים
 

. רק עכשיו שם לב שהאוטובוס ריק ותהה כמה תחנות 172יוסי הגיע לרידינג, התחנה האחרונה של קו 
נסע לבדו. הוא החנה את האוטובוס ודומם את המנוע. הרהר ביומו הראשון כנהג אוטובוס, איך חשב 

שש שהאנשים שלא יצליח ליהנות מעבודה כזו. איך חשב שהעבודה תהיה משעממת ומונוטונית, וח
כולם יהיו גסי רוח וחסרי סבלנות. "כמה זה לא נכון". הוא חשב. כמה הוא מגלה בכל יום אנשים 

 נהדרים. כל אחד עולם ומלואו. 
בדיוק  התניע את המנוע והחל בנסיעה חזרה לחולון.  11:00 -. הוא חיכה. ב10:55יוסי הביט בשעון. 

 הוא רצה לדייק. 
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 אהבה 
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 פסיכולוגיה -רועי אדם מרקוביץגשם ביולי/ 
 

שלום, מה קורה? הכל טוב, אני עידו. תחושת סוף השבוע כבר מגיע, מחר רביעי. מזג אוויר מעולה 
היום, קצת לח אבל זה לא מפריע. עוד כמה דקות מגיע להיפגש עם הקולגות בבר הזה ליד העבודה, 

ט גדול. הנוזל השחור נמזג ונדמה כאילו אוור". הם חיכו לי, עם קנקן בירה סטאוההאפי  ליהנות מה"
חשכת הלילה מתקבצת אל תוך דפנות הזכוכית של הכוס. התצהירים המשפטיים כבר היו פרוסים, 
שוחחנו על הקייס המורכב של התאגיד, לפתע שמתי לב לשתי בנות יפות שנכנסו. הבחורה עם השיער 

ות, אני דיי ביישן. אין לי גם הרבה ניסיון, השחור תפסה את עיני. כבר מזמן לא הייתה לי משהי, ובכנ
מה שתמיד מעלה חשד אצל הרבה נשים. אז ויתרתי. "באמת יפות" אמר זה שישב משמאלי, "תלך 
לדיבר איתן, קדימה", "לא הן צעירות מדי, עדיף שלא". "קדימה, חיים פעם אחת" הפציר בי. הייתי 

המנהג הזה הרגיש לי פולשני, אבל בעיקר נבוך, כן, מעולם לא התחלתי עם מישהי בבר, תמיד 
, נשמתי והרגעתי את הכאוס שהתחולל לי 5חששתי מדחייה שתפגע בערך העצמי שלך. ספרתי עד 

 בחזה. 
ניגשתי, "היי, אני עידו" אמרתי, "היי, אני לירון" היא השיבה. "בואו תצטרפו אלינו" אמרתי וראיתי 

ע. נטשנו את ענייני העבודה ושוחחנו איתן, "את את חברי בזווית העין. הן הסכמו והלחץ נרג
אמרתי לה, הרגשתי שאומץ אופף אותי ושאלתי "מה דעתך שנעלה אלי? אני גר ממש כאן".  מקסימה"

כל כך קיוויתי שהיא תגיד כן, בילוי של ערב במחיצתה של אישה כל כך יפה יגרום לי להרגיש שאני 
 לא אפס מוחלט. 

התביישתי בדירה הקטנה שלי, אור השמש השוקעת סנוור. בחרתי לנו יין, אפילו שאני לא מבין. אני 
זוכר שלראש השנה נתנו לנו בקבוק ושמעתי מאחרים שהוא נחשב כיוקרתי. "אתה ממש משקיע" 
אמרה, שמחתי שהצלחתי "בהחלט, את כל כך מיוחדת שמגיע לך הטוב ביותר". שתינו ושוחחנו 

ממש נהניתי וקיוויתי שגם היא. לא הבנתי ממש למה אבל פתאום היא רצתה ללכת. ניסיתי ארוכות, 
לשכנע אותה אבל היא הייתה עקשנית, "את כל כך מיוחדת" וכאקט אחרון "לשכנוע" ניסיתי לנשק 
אותה. היא הסכימה, סימן שהיא מעוניינת בי. ניסיתי להתקדם לשלב הבא אך היא לא רצתה, בטח היא 

להיות קשה להשגה. "אל תהיי כל כך כבדה", שמעתי מלמול, "אני יודע שאת רוצה. אל תהיי ניסתה 
כזאת". האקט היה מאוד מוזר, בסופו של דבר נהניתי אך היא, למרות הסימנים הייתה נורא קשיחה. 
זה נגמר. קיוויתי שהיא תרצה להישאר אך היא מיד קמה והתלבשה, "את בטוחה שאת לא רוצה 

 אמרתי, "לא, הכל בסדר" אמרה והלכה. להישאר?" 
תהיתי לעצמי, מדוע היא לא רצתה להישאר? האם זה אני אשם? שוב פעם לא הצליח, מה עשיתי? אני 
מקווה שלא פגעתי בה. אולי היא בכלל אשמה והיה לה משהו לעשות. רציתי לשלוח הודעה, אבל לא 

 ולי, כל כך מוזר.היה לי את המספר. פתחתי את החלונות, גשם ירד, גשם בי
היי, אני לירון. מה שלומך? אני מצוין, בדיוק סיימתי את השיחה היומית עם אימא. יום שלישי, 
צהריים חמים ולחים של יולי. עוד כשעה יוצאת מהמשרד המקולל הזה. אולי לפני? להפיג את השגרה 

כן, אם אצא בוודאי  אוור" בבר השכונתי,-הקדחתנית בוודאי לא יזיק. אולי אספיק ללכת ל"האפי
אספיק. שלחתי הודעה לחברתי הטובה שניפגש שם. מודה, הרגשתי קצת רע לשקר למנהל על התור 
המפוברק לרופא אך מה כבר חצי שעה תעשה? תערובת של טבק שרוף, עשן של גראס ופיח העיר 

היום?". אמרתי וחיבקתי אותה, "מה שותות  אפפו את החלל. היא הייתה על הבר "היי יפה שלי"
הדבר היחידי שרציתי היום הוא להתנתק, בעיקר להתנתק מחששות ומפחדי השגרה. "כל מה שהברמן 

 יציע!" השבתי. 
לאחר שתי כוסות ג'ין טוניק וחצי ג'וינט התחלתי להרגיש את האופוריה שכה רציתי, "קלטי, הם 

ל הבחור בצד הימיני, . הסתכלתי ע30מסתכלים עלינו" אמרה, אלו היו שלושה גברים, אולי בני 
החלפנו מבטים, ואפילו חיוך קטן. הוא לא הטעם שלי, אך הוא שידר רוך ועדינות שהרגישו לי 

 כנכונים. 
"את בעניין שלו?" שאלה חברתי, "אולי" השבתי עם קריצה. לא הייתי מתארת את עצמי כחסודה אך 

ווים שלהם, אפילו אם היו ביזריים בהחלט לא הייתי בצד השני, היו לי בני זוג ולעיתים הסכמתי למא
 מבחינתי. גם מין מזדמן לא שללתי, למרות שבד"כ זה הסתיים בתחושה מוזרה.

לבסוף, הוא ניגש, "היי, אני עידו" אמר, "היי, אני לירון" השבתי. "בואו תצטרפו" אמר, הנהון של 
ותרו מחוץ. "את הסכמה מצד חברתי ועברנו אליהם. הכל היה נחמד והרגשתי כי לחצי השגרה נ

עידו אמר, "מה דעתך שנעלה אלי? אני גר ממש כאן". אני לא כל כך ספונטנית וחששתי,  מקסימה"
 אך לאחר הסתודדות קלה בשירותים ביני ובין חברתי הסכמתי.
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הוא גר בדירת סטודיו קטנה, ומוארת. מגדלי העיר נשקפו דרך החלונות והיו נראים כמטילי פחם 
', "אתה ממש משקיע" אמרתי, 13המסנוורת. הוא מזג לנו שרדונה משנת שחור ברקע השקיעה 

"בהחלט, את כל כך מיוחדת שמגיע לך הטוב ביותר". לאחר כמה כוסות ראשי החל להיות כבד 
 והרצון לחזור עלה בי. 

אך עידו לא הסכים, הוא ניסה לשכנע אותי ללא הועיל, קמתי מהספה אך הרגשתי שראשי כבד אף 
עיני היו מטושטשות ונעצמו. "את כל כך מיוחדת" אמר וניסה לנשק אותי, לא התנגדתי למרות יותר, 

רצוני ללכת. הוא ניסה להפשיט אותי אך סירבתי, "אל תהיי כל כך כבדה" ומשך בכוח את החולצה 
שלי, "לא, בבקשה לא", "אני יודע שאת רוצה. אל תהיי כזאת". הייתי משותקת מאימה. כאב כל כך, 

גשתי שסכרי תעלות הדמעות נסדקים, הרגש כאילו אני על רפסודה באמצע סערה המאיימת הר
להתהפך, ואם לא אחזיק אותה חזק, אטבע. הכאב גבר ובסוף זה נגמר. מבין ניתוק מהעצמי התלבשתי 

 והלכתי, "את בטוחה שאת לא רוצה להישאר?" אמר, "לא, הכל בסדר" עניתי חרישית והלכתי.
ל חברתי וסיפרתי לה מה קרה, ובמונית בחזרה הביתה התפרקתי. בכיתי, בכיתי בכי שלחתי הודעה א

גדול, ענק. הרגשתי שהפכתי קטנה, כל כך קטנה עד שהלכתי לאבוד בהמון בכי. תהיתי, האם הבושה 
מכרסמת אותך? אני מקווה שאתה מתבייש. אני מדמיינת אותך משפיל מבט ובטח מתרץ לעצמך 

אפילו מאשים אותי. מעניין אם אתה מודע למה שעשית לי. היא מיד התקשרה שסתם לא הסתדר, או 
 ודרשה שניפגש אצלה.

נפגשנו בכניסה לבניין. "תתקשרי לאימא שלך", היא אמרה, "היא בטוח תדע מה להגיד", היא צודקת, 
תגובה היא תגרום לי להרגיש יותר טוב. "היי אימא" אמרתי, סיפרתי לה את כל מה שקרה. היא ענתה ב

לא אופיינית אליה "זה משהו שאת עושה בד"כ?" שאלה "את הולכת לגברים למין מזדמן?" הרגשתי 
נשפטת, "זה משהו שנהוג אצלכם לא?", "ואם זה יגיע לבית משפט, מה תחשבי? יחקרו אותך על 
 דוכן העדים ויצלבו אותך על עברך המיני, במקסימום הוא יקבל נזיפה. עדיף שתשתקי". ניתקתי.
ישבנו על גרם המדרגות, אני והיא. בכינו, שתינו, בכינו כל כך חזק. ואני חשבתי לעצמי, הנה, נכנסתי 

ו אלסטטיסטיקה, האחת מ"האחת מכל שלוש". טיפות דקות ירדו מהשמיים, זלגו על פני וצווארי, חיט
 את גופי המזוהם. גשם ביולי, כל כך מוזר.
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 אדריכלות -השקט בנינו / תומר דורי
 

 כל מה שיש, כל מה שאין
 זה נראה לי אותו דבר

 הכל מתערבב, אני מתאהב
 זה מרגיש לי מיותר

 חושב לעצמי, זה לא בשבילי
 אולי מחר זה נגמר

 אני מתלבט אך לא מתחרט
 צובר עוד רגע יקר

 
 הבנתי את הנוסחה

 ככל שאני מתקרב את מתרחקת
 וקיימת התחושה

 שלמרות שאת צועקת 
 נשאר לו השקט בנינו

 
 כל מה שיש, כל מה אין

 זה נראה לי אותו דבר
 אתה מתעקש, אך אל תתייאש

 זה אולי לא מיותר
 עומד פה מולי ומביט לתוכי

 מחפש את מה שנשאר
 אך אני לא בטוחה כי ליבי כמו סופה

 שכולאת אותי בעבר
 

 הבנת את הנוסחה
 ככל שאתה מתרחק אני מתקרבת

 וקיימת התחושה
 שלמרות שאני שותקת

 השקט בנינו נשבר לו
 

 כל מה שיש, כל מה שאין 
 זה נראה לי אותו דבר

 הלב מתאבן, הראש מתרוקן
 והזמן כמעט נגמר

 בשעות הקטנות, סביב ארבע קירות
 נחשפות טעויות העבר

 אפשר לקוות אך לא לצפות 
 כי לא נשאר לי דבר
 מלבד השקט בינינו
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 רפואה -אצבע על ההדק / גב זיו
 

ץ ַעל ַהֶהֶדק ְכֶשֲאִני ַעְצָבִני  ֲאִני לֹוחֵּ
 ּוְמַקֶּוה ֶשַאתְ 

 ָשַכְחְת אֹוִתי ִכְמַעט
 ְכמֹו ֶשֲאִני ָשַכְחִתי אֹוָתְך

 
ְך   ַעְכָשו ֲאִני הֹולֵּ

 ֲהִכי ָרחֹוק ֶשַרק ֶאְפָשר
י אֹוִתי    ַאל ְתַחְפֹשִ

 ֲאִני ֹלא ִנְשָאר
 

 ָאִדיש ְלָכל ַהָמָצב ַהֶזה 
 ִאָשה

 ֲהִכי ָקֶשה ְבָיִמים ֶשל 
 ִמְלָחָמה

 
ין ִלי שּום ַמָטָרה  יֹוֶרה ְויֹוֶרה ַאְך אֵּ

 ַבַחִיים ֶשִלי
ין ִלי שּום ַמָטָרה   אֵּ

 ַלַחִיים ֶשִלי
 

ְדִעי  ְוֶרַגע ִלְפנֵּי ֶשַאְפִסיק ִלְכֹתב ָרִציִתי ֶשתֵּ
ְך יִתי ִבְשִבילֵּ  ֶשָכל ָדָבר ֶשָעֹשִ

 הּוא ְבֶעֶצם 
 ְלַמֲעִני

 
 ֲאִני עֹוזֵּב ִבְתחּוָשה ֶשעֹוד ֶאְחֹזר

 ְוַאְת ֹתאֲהִבי אֹוִתי
 ְוַאְת ְתַחִכי ִלי

 ַאְך ִתיָשֲאִרי ֶשלוֹ 
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 רפואה  -התבגרות/ בעילום שם
 

כמה מדרגות יש בבניין הזה? בטח מאתיים לפחות. אולי זה רק מרגיש כמו מאתיים, בגלל כל 
סוחבת. לא חשבתי שיש לי כל כך הרבה דברים לפני שארזתי אותם,  אבל  הארגזים והשקיות שאני

כשישבתי בחדר, ונאלצתי לבחור מה לקחת איתי לבית החדש, פתאום הכל נראה לי חשוב. בטח 
חוץ מכל הדברים שכבר הבאתי איתי מהבית, יש עוד המון שאנחנו צריכים  ארזתי יותר מידי שטויות.
עוברים לבית משלנו, עלה הצורך לרכוש כל מיני חפצים, שקודם לכן לא לקנות. עכשיו, כשאנחנו 

פעם להטיל ספק בחשיבותם של מוצרים -ממש ייחסתי להם חשיבות. פתאום אני תוהה, איך יכולתי אי
 כמו מכונת כביסה, מקל לניקוי השירותים או תחתיות לשתייה חמה.

טק חדשה -הוא התקבל לעבודה בחברת היי דניאל ואני ביחד כבר שלוש שנים. לפני ארבעה חודשים
 ומבטיחה. מאוד שמחתי בשבילו, למרות שהעבודה בבאר שבע.

אף פעם לא גרתי לבד. נכון שלא אגור לגמרי לבד, הרי דניאל יהיה שם, אבל זה בכל זאת לא אותו 
הם  הדבר. אני חושבת, שאם לא היה לי את דניאל, הייתי נשארת עוד קצת בבית עם ההורים. אמנם

יכולים להיות נודניקים לפעמים, אבל בסך הכל היה לי שם נוח; בישלו לי, כיבסו לי, ניקו לי. עכשיו 
אצטרך לעשות את כל זה בעצמי. האם באמת נחוץ שאציין, שאין לי שום מושג איך עושים משהו 

ר משהו אני מצטיירת כבחורה מאוד מפונקת, אני יודעת. הלוואי שיכולתי לומ מכל הדברים האלה?
להגנתי, אבל האמת היא, שכל עוד היה מישהו שעשה הכל בשבילי, לא ממש טרחתי ללמוד איך 

 לעשות דברים בעצמי.
באוקטובר הקרוב אני אהיה סטודנטית. איזו מילה מצחיקה זו, "סטודנטית". מידי פעם אני מזכירה 

 ה, אז אין סיבה להילחץ. לעצמי שזו רק חלופה יומרנית למילה "תלמידה", והרי הייתי כבר תלמיד
תמיד חשבתי שאלך ללמוד בתל אביב, כי זה המקום שבו גדלתי. אבל דניאל נמצא בבאר שבע, אז 

"את מסתדרת? יש לי יד פנויה" דניאל הסתובב מקצה גרם המדרגות, אגל זיעה  לשם גם אני עוברת.
עלה" התנשפתי גם קטן בצבץ בין השערות שנפלו לו על המצח. הוא התנשף. "אני מסתדרת, ת

והתעכבתי עוד כמה שניות, לפני שטיפסתי אל המדרגה הבאה. לדניאל יש שיער שחור. ויש לו גם זקן 
לפעמים אני תוהה מה אנשים חושבים עלינו,  קצר, שהוא נורא אוהב, אבל אותי הוא בדרך כלל דוקר.

ו בני זוג. הוא נראה הרבה כשהם רואים אותנו הולכים ביחד ברחוב. אני לא בטוחה שאנחנו נראים כמ
יותר גדול ממני; הוא גבוה ורזה ויש לו משקפיים עם מסגרת עבה, שמשווים לו מראה רציני ומעט 

הוא גם  מרוחק. הוא נראה כמו אדם שאפשר לסמוך עליו, כשרוצים להתייעץ על נושאים חשובים.
" ו"מס הכנסה", והוא מתנהג כמו אדם מבוגר; הוא משתמש בכל מיני מילים כמו "קרן השתלמות

מבין בפוליטיקה ובמגמות כלכליות עולמיות. כשהנושאים האלה עולים בשיחה, אני בדרך כלל 
 מהנהנת, פשוט כי לא נעים לי להודות, שאין לי מושג על מה הוא מדבר.

"נו, תביאי, בקצב הזה אנחנו לא נספיק להעביר לכאן כלום היום" הוא רץ במורד המדרגות עד אליי, 
קח ממני ארגז ושקית גדולה, מלאה בצעיפים, שמשום מה חשבתי שאזדקק להם באוגוסט בבאר ול

נכנסנו פנימה והסתכלתי מסביב. הדירה נראתה שונה מאוד מהאחת, הביתית והחביבה, שזכרתי.  שבע.
ללא הרהיטים של הדיירים הקודמים, נחשף בפניי חלל ריק, ישן ומטונף נורא. היא גם נראתה לי קטנה 
מידי. חשבתי, שאין שום סיכוי שכל החפצים שלי ייכנסו לחדר השינה הקטנטן הזה. "נורא מחניק 

 כאן" אמרתי. ניגשתי לחלון וניסיתי לפתוח אותו, אבל הידית החלודה למחיצה נשברה.
לרגע רק הסתכלתי על השריטה הקטנה שכעת קישטה את כף היד שלי. העברתי את מבטי אל חתיכת 

ל הרצפה, ופתאום הרגשתי שהאוויר אוזל מריאותיי. הלכתי במהירות לחדר המתכת שנפלה א
 האמבטיה.  הושטתי יד לברז, פתחתי את המים והרטבתי קצת את הפנים. 

" אמרתי לעצמי "אחת, 10סגרתי את הברז והתיישבתי על הרצפה. "נשימות עמוקות. תספרי עד 
אל הדהד בין קירות הדירה הריקה, "שירה?" שתיים, שלוש, אר...""שירה? איפה את?" קולו של דני

 "שבע, שמונה, תשע... אני פה"
עברו כמעט שנתיים מאז הפעם האחרונה שזה קרה לי. קראתי באינטרנט על כמה טכניקות נשימה 
שאמורות לעזור במצבים כאלה. הן לא ממש עזרו, אבל תמיד ניסיתי. אני אף פעם לא יודעת בדיוק מה 

בל התחושה זהה בכל פעם שזה קורה; ההתכווצות של הבטן, החום שמתפשט יגרום לזה לקרות, א
בפנים, הזיעה הקרה בכפות הידיים, תחושת הבהלה וחוסר השליטה. "מה קרה? את בסדר?" דניאל 
הופיע בפתח חדר האמבטיה, לחייו סמוקות ועל פניו מבט מודאג. "כן אני... אני חושבת שאני בסדר. 

 "חכי, אני אביא לך מים" והוא שוב נעלם.זה בטח מכל המדרגות". 
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המשכתי לשבת, וניסיתי להתרכז בעיצוב החדר. פעם היא בטח הייתה יפה, אבל היום הקרמיקה על 
דניאל חזר עם בקבוק מים, ריק כמעט לגמרי. "זה מה שנשאר לי  קירות האמבטיה כבר דהויה וחיוורת.

ש" הוא אמר והושיט לי את הבקבוק. "זה בסדר, בתיק, אם תרצי אני אקפוץ למכולת ואקנה בקבוק חד
 תודה" לקחתי את הבקבוק והתאמצתי לחייך.

חשבתי שאני כבר יודעת את כל הדברים  15אני לא בטוחה איך יודעים כשמתבגרים. כשהייתי בת 
החשובים, אבל עשר שנים אחר כך אני יודעת שאני אפילו לא קרובה לזה. כבר חודשים, מאז ההכרזה 

על מגורים משותפים, אני מעמידה פנים שאני בטוחה שקיבלתי את כל ההחלטות הנכונות.  הרשמית
אני לא באמת יודעת אם אני מוכנה לעזוב את המקום הבטוח שלי, ולפצוח במסע רצוף האתגרים 

 שנקרא "החיים האמיתיים". אני מתחילה לחשוב שאף פעם לא אהיה באמת מוכנה לזה.
ו על ספת העור החומה והבלויה, שהשאירו הדיירים הקודמים בסלון, כמה דקות אחר כך, כשישבנ

דניאל שאל אותי שוב אם אני בסדר. "אני בסדר. אני מניחה שזה מכל ההתרגשות. נכנסנו לכאן, והכל 
הפך למציאות. כנראה שהייתי צריכה לקחת רגע, לעכל את הכל". "אני מבין..." הוא הנהן ונראה 

ין רוצה לעבור, נכון?" "בטח!" קפצתי. כבר התרגלתי להפגין התלהבות מבולבל. "אבל... את עדי
 מהרעיון. "יופי" הוא חייך ואז נשק ללחיי. השבתי לו חיוך.

כשדניאל יצא להביא חפצים אחרונים מהאוטו, נשארתי לשבת על הספה, עם בקבוק המים הפתוח 
 לידי.

ת. קנינו יין וחטיפים, והזמנו את החברים שלושה שבועות לאחר מכן, הדירה כבר הייתה נקייה ומסודר
לחגוג את המעבר. ישבנו מחובקים על הספה החומה בסלון וחיכינו שכולם יגיעו. אחרי כמה דקות 
של שתיקה, דניאל אמר "אנחנו חייבים להחליף את הספה המכוערת הזאת". אני לא בטוחה למה, 

הוא הסתכל עליי בגבות מורמות. "היא "מה אמרתי? למה את צוחקת?"  אבל זה נורא הצחיק אותי.
 פשוט באמת נורא מכוערת" עניתי, ודניאל חייך.

אני לא יודעת מתי ארגיש בוגרת, ואוכל להפסיק עם העמדת הפנים. יכול להיות שזה אף פעם לא 
 כך או אחרת, יש לנו אחד את השנייה, אז בטח יהיה בסדר. באמת יקרה.
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 רפואה -מחשבות על בדידות/ בעילום שם
 

 גברת חיימוביץ פוסעת לאט פוסעת כבד
 בצומת נחמני ורוטשילד השדרה

 יש לה עניין ויש לה מועד
 אבל המשא סוחב וכופף את גבה

 
 לא טוב לקוות

 לקוות זה רע
 חייבת לחייך

 אך הלחי קפואה
 

 גברת חיימוביץ ממלמלת מריר
 עוברת כניסה ובניין וספסל

 חוצה רחובות משאירה את העיר
 כבד ובורות של חללכרקע 

 
 רוצה לקוות

 חייבת להתכוון
 מחייכת קפואות

 חותרת לאין
 

 גברת חיימוביץ רוצה לפגוש
 יודעת בדידות חולמת נגיעה
 אובדת עצות נוטשת מראש

 אלנבי מאחור מלפניה העלייה
 

 רוצה קרוב
 רבהירחוקה מק

 עייפה מלאהוב
 את מי שעזבה

 
 הלילה הזה יגמר מרים
 הרחוב הבוקר יעלה על הרצל

 מחרתיים אולי בשוק או בים
 תפגשי באחד שייתן לך קצת טוב
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 אדריכלות -תבואי/ בעילום שם
 

 תבואי
 אני אחבק אותך

 אלטף אותך
 אדאג לך

 לא תהיי לבד
 

 רק תבואי 
 תסמכי עלי

 אעשה לך טוב
 אני אוכיח לך

 שאני בצד שלך
 

 ואם תבואי
 לא תצטערי
 ואני אשמח

 וזה יעשה לי טוב
 באושרואני אתמלא 

 
 אני אחבק אותך

 ואנשק אותך
 ואגע בך

 ואלחץ
 גם אם לא תרצי

 
 ואז תלכי

 כי נחלשתי
 ועייפתי

 ועכשיו טוב לי 
 בלעדייך

 
 ומחר אזמין אותך שוב.
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 רפואה -תה/ בעילום שםילחיות א
 

 שנים איתה אני מתמודדת,
 המועקה הזו, שאצלי בלב מקננת.

 תופסת לי אותו בחוזקה,
 עוזבת לדקה.ובמשך ימים אינה 

 
 כשמהם מורגש יחס חסר אהבה,

 מבט עוין או מריבה,
 החזה מתכווץ והלחץ כובש,

 לגופי כבר ממש קשה להתאושש.
 

 אני לאה, מותשת, עייפה מלנסות,
 את כל הרחשים והפחד לכבות.

 הרי אף פעם אין לכך קץ,
 שוב ושוב הלב מתפוצץ.

 
 אולי הפעם אפסיק לנסות להשקיט,

 אשכיל להחליט,ובמקום זאת 
 שלפעמים מותר להשאיר אהובים מאחור,

 על הכאב לוותר ולא לגרור.
 

 ואז סוף סוף אוכל לשחרר,
 לדאוג פחות, להקל יותר,

 להבין שכדאי ביציב להתעסק,
 על מנת שלא שוב אתרסק.

 
  



 
~ 110 ~ 

 

 מדעי החיים -גל/ שירן אשכנזי
 

 אתה לא בליבי.
 הדלת פתוחה למחצה,

 תוך רצפת העץ. ועלי שלכת מרקדים להם אל
 נשקתי לך ארוכות אהובי,

 אבל אתה לא בליבי,
 ואיני בליבך.

 
 ריקוד קטן של קסם,

 אצבעות מתחפרות בחול,
 צמרמורת שעושה דרכה מטה.

 ידך על כתפי,
 אך אתה לא בליבי,

 וליבי אינו בך.
 

 חוסר תקווה הפך תקווה.
 ושוב, 

 אינך חשוב,
 וקצה עיני יבשה,

 כלל.כי לא הייתה רטובה 
 

 חיוך שובב, עיני אדמה,
 מתמסר והולך,
 כמו גל שברח,

 עדיין נוכח,
 אם תהיה בליבי,

 כל כולי לך.
 

 וכעת, 
 אחר טלטלת הים,

 מלאה בדמעות של מלח,
 כחה.יש

 ליבי אינו שלך,
 לא יהיה,
 מסתבר,

 הוא שייך לעובר אורח
 אחר.
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 רפואה  -כל מה שרציתי/ בעילום שם 
 

 הרגיש כמו סתם עוד ערב בשבוע, סתמי, רגוע. עוד ערב בנאלי.זה היה ערב גשום. 
שלי, לחופש הזה שמאפשר לי לא להיות תלויה באהבה של  "לבד"כי כבר התרגלתי לתחושה הזאת, ל

 מישהו אחר ובמצבי הרוח שלו. 
 מי צריך את זה בכלל? 

שמבליט את הנמשים הלכתי לשתות קפה עם אמיליה. זרקתי על עצמי סתם עוד ג'ינס וסריג בהיר, 
שכל כך לא אהבתי שהבחינו בהם. כאשר הגענו למרינה, יצאנו מהאוטו צוחקות משיר ששרנו בקולי 
קולות בזמן הנסיעה. הלכנו ישירות לבית הקפה האהוב עלינו כשטעם השוקו החם עם הקצפת מעקצץ 

המלטפת שבית  לנו בלשון. רגע לפני שהתיישבנו במקום הקבוע שלנו, מוכנות להתכסות בשמיכה
הקפה מציע, כזו שמפיגה את כל הבדידות שבעולם, אמיליה הבחינה בחברה שהיא מכירה מהצבא 
בבית הקפה הסמוך, לא עבר רגע ומצאתי את עצמי מלווה את אמיליה לחברתה לעוד שיחה של 

 חברות שלא נפגשו הרבה זמן, מתרחקת עוד צעד מהשוקו המיוחל.
 -, שובל, ובזמן שהן מתעדכנות ואני כמובן מאוד משתעממתאמיליה שקועה בשיחה עם חברתה

הבחנתי בו. אחרי שנתיים שחלק בלב שלי עצר מלכת, שנתיים שהוא כיסה את עצמו שכבות מעל 
שכבות ולאחר מכן בנה חומות מסביב לעיר המבוצרת של האהבה , משהו בעיניים שלו תפס אותי. 

זה, צנוע, שקט, שחודר עמוק עמוק מבלי ששמתי לב מבלי להסתכל על שפתיו ראיתי בעיניו חיוך כ
"היי מה קורה?". הוא ענה בקול עמוק אך עדין, סמכותי  -בכלל. וכל מה ששפתי הצליחו להוציא הוא

אך שברירי, ומצאתי את עצמי בוהה בו במה שנראה כמו דקות ארוכות עד שהצלחתי להשחיל משפט. 
 בדיוק קרה בדקות האחרונות.יצאתי מבית הקפה מסוחררת ומנסה להבין מה 

לאחר שהשוקו הוגש והדופק קצת ירד, נזכרתי בדיוק במה שהיה. לא יכולתי להוציא את החיוך 
הקסום שלו מראש. רציתי כבר לראות אותו שוב כדי שהזיכרון המתוק יתחלף באחד חדש לפני 

צוץ שעברה בי שימחק מראשי. מעניין אם גם הוא הרגיש את זה, חשבתי לעצמי, את תחושת הני
 כשראיתי אותו.

קראתי פעם איפשהו שאת האהבה הכי גדולה תמצא בדיוק היכן שלא צפית. כשסתם תרד לקנות חלב, 
זה יקרה. כשלא תחפש, כשתתייאש, כשתלך  -כשתצא לשתות קפה עם חבר, כשתהיה בתור בסופר

, חבול מהמכות כי כבר לא תאמין שזה יבוא. כשתהיה עייף מאכזבות -ברחוב עם הראש באדמה
זה יהיה הכי מתוק, זה יכה בך במקומות הכי  -בדרך, דווקא שם זה יתפוס אותך. ובגלל שלא ציפית

פנימיים וזה יגע בך כמו ששום אהבה לא הצליחה קודם לגעת. אבל בתוך כל המילים היפות על 
 התקווה, לא האמנתי שיש סיכוי כלשהו שדבר כזה יקרה לי.

לנטיין, איזה תזמון חשבתי לעצמי, בדיוק ביום ובדיוק בבוקר הו -הודעהכשקמתי בבוקר, קיבלתי 
שמסמל את כל מה שלא האמנתי בו. לא יכולתי להתאפק מלענות לו באותו הרגע, וקבענו להיפגש. 
באותו הלילה ישבנו מול הים, רק שנינו. עמוק אל תוך השעות של הלילה. דיברנו ודיברנו, חפרנו 

שעות כבר ידעתי עליו מה שלא ידעתי על אנשים שחיים שלמים  3-נו. ובוצחקנו ובכינו והתרגש
נמצאים לידי. ואני זוכרת את זה, כאילו זה קרה אתמול. את החיבור הזה, את תחושת ניצוץ, את הקליק 
הראשוני. את החיוך הזה שלו ששבה אותי, את הצחוק המתגלגל הזה, שגם צחוק של אלף מלאכים 

אני זוכרת איך הוא הסמיק, ואת העיניים הביישניות והידיים הקפוצות. שמתי יחד לא ישתווה אליו. 
לא  כמו שלא הרגשתי כבר שנים. -את ראשי עליו ואחרי כל כך הרבה זמן, הרגשתי הכי בטוחה בעולם

עברו הרבה ימים והרגשתי שהלב שלי מתפוצץ מאהבה, כזו שגורמת להכל להראות טוב יותר. כזו 
 אדם טוב יותר בשבילו.  שגרמה לרצות להיות

הבנתי באותו הרגע, שלא חלפו רק שנתיים מאז שאהבתי, אלא שמעולם לא אהבתי כמו שאני אוהבת 
עכשיו. "אם היו לי מילים שיכלו לתאר כמה אני אוהב אותך, הייתי גורם לכל השייקספיר והביאליק 

אהבה הזו התחבאה עד הוא אמר לי כשישבנו מול הכוכבים ותהינו איפה ה -להראות חובבנים"
 עכשיו.

ואני בסך הכל בן אדם די אופטימי. כזו שמאמינה שלכל דבר יש סיבה, שבסוף יהיה טוב. אבל לא 
האמנתי, לא האמנתי שהוא יגיע. לא האמנתי שהוא יאסוף את כל השברים, שהוא יגרום לכל הכאב 

גרם לי לדחוק את כל להישכח. ברגע אחד הוא מילא את תחושת הבדידות שהדחקתי כל השנים ו
ההסברים הלוגיים  לפינה אפלה בראשי. הוא בא כמו קרן אור של שמש מחבקת, חמימה ומלטפת 

 שנכנסה לחיי והאירה עליי. עלינו. 
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באמת להתאהב. הוא לא כמו כל הגברים,  -הוא גרם לי להרים את הראש בגאווה, בחיוך ולהתאהב
חינם, סתם ככה באמצע היום, בלי סיבה אמיתית. כאלה שמפזרים אהבת  -הוא מהזן המיוחד שלהם

 אחד כזה שרואים לו בעיניים כמה טוב יש בו, שצריך חיוך אחד שלו כדי להשכיח כל יום רע. 
וככה מצאתי את עצמי, מסירה עוד חומה ועוד חומה, עוד שכבת הגנה ששמרה עלי מעוד אדם שפגע 

תי באומץ לפרוש כנפיים, ולהשאיר מאחור ואז הלך ללא הסברים, והלב שלי התמלא באושר. החלט
 את כל הציניות שנאגרה בתוכי בשנים האחרונות. 

בסוף כל דייט כאשר נפרדנו לשלום, חלחל בי מין פחד קטן ועוד יותר חלחלה בי ההבנה שהנחתי את 
ליבי בידיו של אחר , שבתחום אחד בחיי אני לא השולטת הבלעדית, ואולי לא השולטת כלל. 

מתמלאת חששות הייתי נזכרת שלאהבה אין פרמטרים מסוימים, שכדי להרגיש צריך  וכשהייתי
להשלים עם הפחד שאולי ישבר לך הלב. כיוון שזו אני עם עצמי, שיודעת את האמת וכמה שאנסה 
לחפש חוקים ככה אחסום את עצמי מהאושר שממלא את ליבי וגורם לי להרגיש חייה. כאשר יודעים 

 א הסם הכי טוב שאנסה בחיים שלי.להשתמש בה, אהבה הי
ביום השנה שלנו, כאשר טיילנו בנופים של איטליה הקסומה, קיבלתי מכתב עטוף בסרט ורוד ולידו 

תמונה כזו שמבליטה לי את הנמשים )שאני כ"כ לא אוהבת( שעבורו  -תמונה שלנו מחייכים באושר
נופיו המהפנט של אגם גארדה הוא  היו ניצוצות קסומים של שמש שנחתו על פניי הבהירים. אל מול

הבטיח לי שהוא כאן כדי להישאר, שהוא כאן לכל החיים, שאם אהיה שלו הוא ייתן לי את העולם. 
נקים משפחה וילדים. בתוך המכתב היו  -הוא הבטיח שיגן עליי ויהיה איתי גם כשקשה ובבוא הזמן

 -הכירו, התבייש לקרוא אותן אל מוליכתובות המילים הכי יפות שקראתי מימי , והוא כפי שלמדתי ל
 כמה שאת יפה.”

 יש בך קצת מכל העולמות.
 מלאה בכל הצבעים.

 חד קרן שלי.
כשאת מחייכת את מביאה איתך את האביב, הכל פורח סביבך, החיוך שלך מסיים מלחמות, הילה של 

 מלאך אופפת אותך.
ההוא שם למעלה בוכה יחד איתך.  כשאת עצובה את מביאה את החורף, הכל סגרירי, דכאוני, אפילו

 את מתנה.
 הגעת אליי עטופה בסרט, וכשפותחים את הסרט מגלים אותך, מגלים שיש בך הכל.

 את חכמה,
 את חייכנית,
 את יפהפייה,

 את רגישה,
 את טובת לב,

 יש בך עומק שלא ניתן להסביר.
 את שונה,

 את בוגרת,
 את עוצרת נשימה.

 תשתני לעולם."אל  -ורק בקשה קטנה לי אלייך
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 חלום מול מציאות  
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 אדריכלות-תל אביב / מאי דוד 
 

 מזל שיש אותך, פנינה!
 אחת יחידה מיוחדת במינה

 לא עוד עיר ככל הערים
 את צבעונית, חגיגית, רוחשת חיים

 לכל אחד בך מקום שמור
 זה כל הסיפור -אין סוף אפשרויות

 
 הראשונההיא שנת הלידה, את העיר העברית  1909

 "אחוזת בית" נקראת תחילה
 הרצל היה רחובך הראשון

 בקצהו גימנסיה שאיננה עוד היום
 בגרת, התפתחת -השנים חלפו

 למלכת התרבות הפכת
 

 עיר לבנה, עיר שחורה
 עיר ללא הפסקה

 מצעד גאווה, הופעה, הפגנה
 פלורליסטית חסרת תקנה

 נושמת את הים, קמים בך בניינים
 בענניםעוד רגע קט, נוגעת 

 
 משחר ילדותי לך השתוקקתי 

 ייחלתי, ציפיתי, לך ערגתי
 בכל מפגש חשפת סיפור אחר

 בית, רחוב, סמטה, חצר
 השארת בי טעם סקרן, מסחרר

 טעם מתוק, טעם של עוד ואפילו יותר
 לאחר חיפושים אין ספור 

 סוף סוף זכיתי אל האחת לעבור 
 הגיע הרגע לממש את החלום 

 בך להתעורר כל יום
 האהבה אליך רק מתגברת

 אתך לתמיד, לא עם אף אחת אחרת!
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 מדעי חיים והרפואה -ההיא בראי/ הדר כהן
 

מזה זמן מה חשתי שהדמות המשתקפת אליי מהמראה, בחדר השינה שתומר ואני חלקנו, אינה 
בבואתי. החשד החל מכרסם בי לראשונה כאשר הבטתי בראי, ועיניה של ספק דמותי, נראו לי כהות 
מהרגיל. לא ייחסתי לכך חשיבות, אך לאחר זמן מה, הבחנתי שבעיניה הופיע ניצוץ זדוני והיא חייכה 

י מעין חיוך קטנטן. עם הזמן, ידעתי זאת בביטחון, כאשר ההיא בראי הייתה מנסה להתגרות בי. אלי
היא הייתה מקרבת את אצבעה לפיה כממתיקת סוד או מתחילה, אחוזת טירוף, לפרוץ בצחוק בלתי 
נשלט. כמובן שלא יכולתי לספר זאת לאף אחד מאחר וחששתי שהייתה דובקת בי תווית המשוגעת. 

ולתי להסתכן בכך שאאבד את שמי הטוב או אף גרוע מכך, שאאבד את תומר, שמצבנו בין כה לא יכ
וכה היה מעורער כבר תקופה ולכן החלטתי לשמור את סודנו, הסוד שחלקנו אני, וההיא בראי. למדנו 

קיום, רציתי להאמין שהמראה שמפרידה ביננו לוכדת את ההיא, בראי, כאשר אני -לחיות שתינו בדו
 לם האמתי. בעו

היה זה סתם עוד יום שבת חורפי, כאשר יחסי הכוחות השתנו. תומר ואני החלטנו להישאר בבית 
ולהעביר את היום בעצלתיים. היום עבר בשלווה; צחקנו ודיברנו והמתח של התקופה האחרונה החל 

כהרגלנו להתמוסס. החלטנו לצאת לאכול יחד על אף המבול שבחוץ. בעודי מתכוננת הבטתי במראה ו
המשותף, ההיא צצה בראי. רציתי להתעלם מקיומה, שלא תעיב על היום המאושר שתומר ואני חלקנו. 

הסטתי את מבטי מהמראה והתבוננתי בתומר, מתארגן בעליצות ובקלילות. כשתפס את מבטי הוא 
את מבטי  חייך אליי חיוך קורן וממיס שכיווץ את ליבי וגרם לי להאמין שהכול יהיה בסדר. כשהחזרתי

למראה, ההיא שם נופפה אליי ופתאום הרגשתי את עצמי נשאבת. לאחר רגע דממה שררה ונראה היה 
שדבר לא השתנה, כשלפתע ראיתי את עצמי מרחוק עומדת ליד תומר. ניסיתי להושיט את ידי אך 
ח הרגשתי לכודה, כמו מאחורי חלון שחוסם בעדי את העולם שבחוץ. המומה ניסיתי לצעוק, לצרו

שם  "ההיא"ולהכות בחלון, אך דבר לא עזר. לא נשמעתי. ראיתי את גופי מתקרב אל המראה והבנתי, 
השתלטה על דמותי בזמן שאני אסירה במראה. ההיא בדמותי פנתה לתומר, ופניו של תומר, השתנו בן 

צב רגע והפכו פגועות. לא הצלחתי לשמוע על מה הם מדברים אך ראיתי את תנועות גופם, את הע
והכעס. זה נמשך כך דקות ארוכות כשההיא מהמראה בגופי ואני חסרת שליטה לחלוטין לנעשה שם 

בחדר. לבסוף תומר יצא וההיא שבדמותי התקרבה אל המראה, הרגשתי את עצמי נשאבת שנית 
 לראי. " ההיא "וידעתי שהכול שב לקדמותו, אני לגופי, ו

יי רק בבואתי שנראתה אחוזת אימה. ניסיתי המומה עמדתי מול המראה, אך הפעם השתקפה אל
להתאושש מהבעתה שחשתי והתחלתי לחפש את תומר בדירתנו, אך נראה היה שהוא נעלם. רצתי 
לרחוב מפוחדת שמא איבדתי אותו, אך לבסוף מצאתי אותו יושב בפארק לא רחוק מביתנו, ספוג 

ר. האם לספר לו שזו כלל לא במים מהגשם שלא פסק לרגע. התקרבתי אליו אך לא ידעתי מה לומ
הייתי אני? האם יאמין לי שישות זדונית השתלטה עליי? לא ידעתי על מה היה הריב ומה עליי לומר. 

החלטתי לחבק אותו ולהתנצל, כלל לא משנה על מה, העיקר שלא אאבד אותו. התקרבתי אליו אך 
. בכיתי והתחננתי שלא יעלם זמן לעצמו מעטהוא הסתובב אליי ואמר בעצבות מרוחקת שהוא זקוק ל

והוא הבטיח שיחזור בערב. בתחושת חוסר אונים חזרתי לביתנו רועדת, לא בטוחה אם מקור או אם 
 מפחד. כיסיתי את המראה, שמא ההיא מהראי תחזור שנית ותפגע בנו שוב וחיכיתי.

אותי  בערב תומר חזר. הוא ניגש אליי ובשתיקה עטף אותי בחיבוקו. לאחר ששחרר הוא שאל
בפשטות מה קרה. לא ידעתי מה עלי לענות והתלבטתי אם לספר לו הכל, אך ברגע שהסתכלתי בעיניו 

 ",ההיא בראי"כך, החלטתי לוותר. יותר משפחדתי מ-והבחנתי במבטו המלא אהבה, שהכרתי טוב כל
 פחדתי שמבטו של תומר ישתנה ברגע שאספר לו, שמבטו האוהב ימהל בפחד או בסלידה. 

של דבר עניתי בפשטות שמשהו השתלט עליי ושאני מצטערת, אמת מעורפלת אך תשובה  בסופו
מקובלת שכן תומר חיבק אותי שנית. הרגשתי את הנוקשות, מחיבוקו הראשון, מתמוססת וידעתי 

 שהכל נסלח. 
מאותו היום חייתי בפחד תמידי שכן שכיחות האירועים בהם ההיא מהראי הייתה משתלטת על גופי 

לא יכולתי לספר לאף אחד על הישות העוצמתית והמפלצתית ששכנה בביתנו; ידעתי מעל כל  עלתה.
צל של ספק שאם אספר שישנה דמות בביתנו שמלווה אותי, זה יהיה סביל ונסלח אך אם אספר 

 שהישות משתלטת עליי לא תהיה דרך חזרה ושהשליטה על חיי תילקח ממני.
לא יכולתי לעשות דבר, אך  "ההיא בראי"גחמותיה של  זה היה אירוני בהתחשב בעובדה שכנגד

לפחות הייתי עם תומר.  לפעמים, היא הייתה משתלטת ללא גרימת נזק. בהתנהגות מלאכית היא 
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הייתה גורמת לתומר לצחוק ולהשתחרר, היא הייתה מרפה את המתח ששרר בביתנו. לא יכולתי 
 היו נראות שלוות ומאושרות.  לשמוע דבר כשהייתי לכודה במראה, אך פניו של תומר

לפעמים היא הייתה מחוללת אסון, כרוח סערה הרסנית, ותומר היה נעלם לשעות. כשחזר, הייתי רצה 
אליו, מחבקת אותו ומתנצלת והוא תמיד סלח לי, עם עצבות אינסופית בעיניו. ככה שרדנו כמרבית 

ודעת שלי אין שליטה מלאה על הזוגות כשאנחנו רבים ומשלימים, כשאני חיה לא חיה במראה, י
 הווייתי. 

שוב בחרה להשתלט עליי. ידעתי שתומר היה צפוי  "ההיא בראי"ר שאהיה זה סתם עוד יום אביבי כ
לחזור מהעבודה מאוחר והחלטתי להפתיע אותו עם ארוחת ערב, אך כשהשעות עברו ותומר טרם חזר 

תומר חזר עייף, ומבלי להביט כלל בארוחה שבה השקעתי עבורו הוא נכנס  11התחלתי לדאוג. בשעה 
ההיא "ד מחר. הסתרקתי מול המראה כאשר למקלחת. התמלאתי בכעס אך החלטתי להניח לזה ע

, כהרגלנו הסודי, משכה אותי לתוכו כשהיא תופסת את דמותי. בחוסר אונים הבטתי בה מתוך "מהראי
המראה וקיוויתי לחזור לגופי מהר, כדי שאוכל לפרוש לשינה ספק משחררת ספק רדופה, אך ברגע 

תוללה ונראתה אחוזת דיבוק. תומר החלה לצרוח, היא הש "ההיא מהראי"שתומר יצא מהמקלחת 
נעצב, הוא תפס אותה, חיבק אותה וניסה להרגיעה אך היא דחפה אותו לאחור והמשיכה בשיגעונה. 

איבדתי את עשתונותיי. לא הבנתי מה היא מעוללת לתומר ורציתי לעזור לו. התחלתי להכות במראה. 
בגופו של תומר עם אגרופיה הקטנים.  היכיתי חזק יותר ויותר כאשר גם ההיא שבדמותי החלה להכות

דמותי, -, דמותה"ההיא מהראי"בסופו של דבר, בתחושת כאב עצומה, השתחררתי מהמראה, ואילו 
החלה להתפוגג. מיד ניפצתי את המראה ורצתי לתומר. תומר הסתכל עליי בהבעת אימה, כזו 

כאשר הבטתי מטה, מושפלת, שחששתי שממנה אין דרך חזור. ניסיתי לחבק אותו אך הוא הדף אותי. 
ראיתי שרגליו מגואלות בדם, מרסיסי המראה. בכיתי וניסיתי להסביר לו שזו אינה אני, שזוהי בעצם 
ההיא מהראי. ניסיתי להסביר לו שעכשיו אני משוחררת, כי ניצחתי אותה סוף סוף וחזרתי לשליטה 

לע מחדרנו. כששמעתי את טריקתה מלאה על גופי, אך תומר הפך לחיוור יותר ויותר ויצא דומם וצו
 באמת ניצחתי.  "ההיא בראי"של דלת ביתנו, נפלתי בין רסיסי המראה, מלאת ספקות אם את 
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התעוררתי בבוקר. זאת אומרת, למי שמכנה את השעה רבע לשבע בוקר. חלום מוזר. הבעיה בחלומות 
כאלה היא שהם מאוד מעייפים את המוח, ואז כשאתה מתעורר אתה מרגיש שלא ישנת. במקרה שלי 
הלכתי לישון בשלוש, אז מילולית לא ישנתי מספיק. אנחנו מאוד בקרוב נגיע ללמה הלכתי לישון 
בשלוש. אני פשוט מנסה לייצר מתח. תביני, הסיבה שהלכתי לישון בשלוש היא לב הסיפור. היא 

 שמניעה את העלילה. התכלית
טוב, שכנעת אותי, אני אספר לך. כמו שאת יודעת, נפגשנו אתמול בלילה. ניסיתי כהרגלי להרשים 
אותך. אמרת כהרגלך שאת לא מצליחה למצוא מישהו לאהוב. ושאני חבר כל כך טוב ושאני היחיד 

ת לבן. ושאת חלוקה שמצליח להבין אותך. ושזה מדהים כמה אינטליגנציה רגשית יש לי, ועוד יחסי
לגבי לפתוח משפט בו' החיבור, כי מצד אחד במשך שנים חשבת שזה אסור, ואז גילית לאחרונה שזה 

 ממש תקין והיה נהוג כבר בעברית המקראית. 
ושאין לך חברות בנות, אלא מה, אבל אם היו לך חברות בנות היית משדכת לי כל אחת מהן. זה מה 

אם היו לך חברות בנות היית משדכת לי כל אחת מהן,  -היא הסיומת שאת אומרת. מה שאת לא אומרת
 אבל לא את עצמך, אף פעם לא את עצמך.

ושתשמחי שאשאר כי את עצובה. אני נשאר, כי זה או שאהיה כאן וארחם על עצמי שאני לא מצליח 
איך אני להבהיר לך איך אני מרגיש, או שאהיה בבית וארחם על עצמי שאני לא מצליח להבהיר לך 

מרגיש. וכאן יש את הריח של השמפו שלך, שבחיי, רק בשבילו טוב שעשיתי את הניתוח לתיקון 
המחיצה באף. את מדברת על העבודה. משהו שקשור באנשים, כי היית עצובה מול המחשב כל היום. 

את אני כמובן מזדהה לחלוטין ומסביר לך כמה אני מזדהה לחלוטין. זה די מדהים שעל כל נושא ש
 מעלה יש לי דעה. או שיש לי יותר מדי זמן או שתהליך קבלת ההחלטות שלי הוא מאוד לא מורכב. 

את אומרת שהלילה צריך לחגוג בגלל סיבה. ואת מכירה אותי, כלומר, לא באמת, אבל אני אספר לך 
שכמותי.  שאני הכי בחור של לחגוג בגלל סיבות. לעזאזל, אני בחור של לחגוג אפילו בלי סיבה. פרוע

אז על מה חשבת? לרקוד. נהדר. אני הכי מאמין בלרקוד כאילו אף אחד לא רואה. אגב, אם את יכולה 
לא להסתכל בבקשה זה מאוד יעזור לביטחון העצמי שלי. אנחנו רוקדים. כלומר, את רוקדת ואני 

 עומד במקום ומזיז את הברך בקצב.
ח הבית שלך. ריח הזיעה שלך מתוק ומשתלב סיימנו, ואנחנו יושבים ליד הרכב שלי שחונה בפת

בצורה הרמונית מושלמת עם ריח השמפו. אני אוזר אומץ. מה? מאיפה לעזאזל הגיע האומץ הזה? עד 
דקות חשבתי על איך לשדך לך חבר שלי או חבר אחר שלי. הלב דופק בקרשנדו שלא היה  3לפני 

ת. את מחייכת את חצי החיוך שלך, ואני מבייש את טובי המתופפים. אני מתקרב אליך, את לא נרתע
חושב לעצמי שאם ככה את נראית עם חצי חיוך אז איך תראי עם חיוך מלא? כזה שיחשוף את 
השיניים הלבנות שלך. אני מתקרב עוד, את עוד כאן, אני לא מדמיין. אלוהים שישמור. יש רעש 

במהירות מתגברת. וכמובן רעש  מטורף. הנשימות הלא קצובות שלי. אגלי הזיעה שלי שנעים מהרקה
הכינורות והמנצח שמנופף במטה שלו ומורה לנגנים להגביר את הקצב. ואז, את מעוותת את פרצופך. 
נסוגה אחורה. שוברת את חיוכך. שנייה אחרי שאמרת לא, הודית לי והלכת הביתה. ואת מעוותת לי 

 עה ארוכה יש לי הביתה. את הנשמה. מסיגה את הנפש שלי אחורה. שוברת לי את הלב. נסי
הלילה הזה רגיל במיוחד. אפילו אין גשם כדי לייצר סצנה פואטית. סתם לילה. סתם אוטו. סתם שעון 
 שמורה שהשעה שלוש. טוב, יש דבר אחד שונה. העץ הזה שמישהו העמיד באמצע הכביש. רגע, מה?

 
חלום מוזר. אני נזכר באירועי התעוררתי בבוקר. זאת אומרת, למי שמכנה את השעה רבע לשבע בוקר. 

הלילה ומבין שאני צריך לספר עליהם למישהו. רגע לפני שאני נכנע שנית לתרופות וישן את שאר 
היום, אני כותב לך מכתב. לא ידעתי שזה יהפוך לסדרת מכתבים. זאת אומרת, מי ידע שהלילה שבו 

ת, יהיה הלילה שבו יישבר מעגל שברת לי את הלב, אותו הלילה שבו גם שברתי את האגן ושתי צלעו
 ביש המזל שלי?

 
 אתה יכול לסיים את זה?

 זה יכול להיגמר מתי שאתה רק רוצה
 אני רוצה!

 אתה לא באמת רוצה
 מה?
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 רוצה באמתאתה לא 
 אני רוצה! אני כה רוצה

 -שתיקה-
 לך שאני רוצה נשבעבבקשה, אני 

 אל תעבוד עליי, אתה לא אדם מאמין
 

הכל, רק קח את זה ממני. בבקשה, עומד כאן אדם שרק מתחנן אליך שתעזור לו. תקשיב, אני אעשה 
אפילו לא אדם, חתיכת גוש טינופת עצוב, מריר ומיואש שממרר בבכי שתעזור לו. אדוני, אני מתחנן, 
בבקשה, מה אני צריך לעשות כדי שתיקח את זה ממני? אני אעשה הכל! אתה רוצה שאני ארצח? 

 אתקוף? רק תגיד! בבקשה! תעזור לי! קח את זה ממני!שאני אשפיל? שאני 
 אמרתי לך, אתה לא באמת רוצה את זה.

 למה אתה אומר את זה?
 היית רוצה את זה, היית משיג את זה, הרי אתה לא יכול להיכשל. באמתכי אם 
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 שיניים.
 

לשטוף, לרחוץ, לצחצח ולהכין לתצוגה. הן יכולות לנשור ויכולות לצמוח, להכאיב ולכאוב, ללעוס 
ולפרק, לתקוף ולהפגין חיבה. החיוך האינסטינקטיבי, החי והמושך. הנשיקה והנשיכה. איתי, החבר 

הקיר  הקרוב ביותר. שיניים ישרות ולבנות. אני ישן בחדר בו גדל כל חייו. הבוקר כבר הפציע. על
פוסטרים של כוכבי רוק, על המדף ספרים שקראנו בשנות התשעים. מנורת הפלורסנט המעיקה כבויה 
וזרזיף של אור של בוקר פורץ דרך החרכים בתריס. על המזרן מימיני ישן הצלע השלישית, משה, נוחר 

היה קיים  כמו קונגו. אתמול עוד השקנו יחדיו כוס של מיץ קיהיון, ישובים בפאב השכונתי, שלא
כשעוד הכרנו. אני ישן בדרך כלל עם אשתי, אבל עכשיו אני פה, בחדר המאובק של איתי, שמלא 
בתמונות ומזכרות. אני נמצא אך גם אינני, שקוע עמוק, מתגלגל במדרון המחילה. סמוך לתודעת 

קיעות החלום שהפך למציאות, משהו מתחיל להתעורר. אני קולט לסירוגין את התנועות של איתי. ר
פיזי נחצה. -הרגליים הזריזות, הדלתות נפתחות ונסגרות בידיים מזיעות, נשימות ואנחות. הסף הפסיכו

אני קם בבהלה, האגרופים קפוצים, מוכנים בצד הראש כמתאגרף מיומן בזירה. אני מביט בעיניו 
נצלות. איתי הלחוצות והמופתעות של איתי ורק אז מוריד את ההגנה. נפלט לי מלמול קצר, מעין הת

יוצא מהחדר וממשיך בעיסוקיו התזזיתיים, בעוד  הכוח שמעבר לי מושך אותי בחזרה לשינה המרווה. 
איתי זז, והמערכת מופעלת מחדש. הידיים  -כעבור תשע דקות, כמו צלצול חוזר של השעון המעורר 

כה המתקרבת. אך מתייצבות בבהלה, כמו גמל שלמה שמתגונן מטורף, זקופות ומוכנות להדוף את המ
כמובן זה לשווא. הפעם המבוכה מופיעה בעיקר בעיניי. אני מתנצל. הראש שוקל להתעורר ולעזור, 
להצטרף להמולת היום. אבל אני מתעלם, אני זקוק לחזור לחלום, אני חייב לדאוג לעצמי. משייט לי 

ומנסה להפר את בארץ החלום, שקט ושלו. מאושר וחופשי מכבלי היום יום. הרעש החיצוני שב 
התנומה. אבל משהו בתוכי נרגע, העיניים לא נפתחות לרווחה, והמוח לא נותן לידיים את הפקודה. זה 
רק חברי הטוב, בעולם שכולו טוב, אני מרגיע את עצמי, כאם את תינוקה בעריסתו. ובעודי חוזר לענן 

מבוהל אני מושיט את כף ידי חבטה אדירה, היישר למרכז פניי. אני מתעורר בכאב עצום.  -הרך שלי 
לעבר פי ומגלה כי שיני הימנית הקדמית שבורה. אף לא טיפה של דם על המיטה סביבי. אני מחפש 
את החתיכה החסרה לשווא. איתי נעלם מהחדר, ומשה לא זע ממקומו ונחירתו. מה נותר לי לעשות, 

הישן? בשביל מה בכלל צריך  אמרו לי אתם? האם נותר על מי לסמוך בעולם זה בו חבר חובט בחברו
שיניים, אם במוקדם או מאוחר הן ישמשו רק מראה לאין שלי, שלנו. אני ממשש את השן השבורה, 
מטיל את הראש על הכר, וכשלא נותרו לי עוד דמעות ומעיין עיניי יבש, אני חוזר לישון. הפעם, בחוץ 

איתי. הנוף מסביבי הופך מעירוני הכול שקט. בחלומי החדש אני במכונית, נוהג בחזרה מהבית של 
לפסטורלי וירוק במיוחד. אני מחנה את הרכב ומתחיל ללכת יחף על האדמה הרכה. אני מזהה צורה 
מסקרנת ומתקדם לכיוונה. על אחד העצים מופיעה תמונה. אני מתבונן בה בהשתאות ופליאה. 

כים ושפשופים. הוא מצטלם בתמונה מתוארת מעין סצנה, במרכזה אדם פצוע בגופו ופניו, מלא חת
עם גביע מוזהב בידו, עטוף משני צדדיו בחבריו המחייכים. גם הוא מחייך, אך כמעט וכל שיניו 
שבורות. אני נותר מול התמונה, המום, משותק. עוברי אורח הולכים סביבי, וכעבור כמה דקות ארוכות 

י שלפני שעה קלה התרחשה תחרות אני אוזר די כוח  בכדי לשאול על פשר התמונה שלפניי. מסתבר ל
 במקום בו אני עומד. הפרס ניתן לאיש שקפץ מקצה הגבעה ושהה באוויר לזמן הממושך ביותר. 

עוברי האורח מספרים לי, שאותו האיש שבתמונה שהה באוויר שלושים ושישה קילומטרים רצופים 
ת ראשי, אני מתחיל לפני שנחת, או שמא התרסק, על האדמה הרכה והלחה. סחרחורת מתקיפה א

 לחוש כאב בכפות רגליי, והנוף סביבי חוזר בהרף עין להיות אפור ועירוני. 
אני מחפש את רכבי כדי לנסוע חזרה הביתה אך לשווא. מטר של טיפות מציף את הרחוב אז אני נכנס 

ף לבית הקפה הראשון בצד הדרך על מנת למצוא מקלט.  כולם במקום מדברים בשפה שאיני מדבר וא
לא מזהה. המלצרית שזיהתה כי איני בן המקום, מגישה לשולחני העורפי כוס של אספרסו כפול, 
בעודה חושפת חיוך מרשים. אני מנסה להחזיר לה חיוך אבל מצליח רק להנהן לתודה. ''אתה יודע, 
יותר מדי קפה צובע את השיניים בצהוב'', היא אומרת בלי צל של בושה, בעברית מושלמת ונטולת 
מבטא. אני מודה לה, מושפל מבט והמום. נותרתי מהרהר ארוכות על הלבנת שיניים. אולי אלך 
לרופא? אולי אקדים טיפול אצל השיננית? אולי בכל זאת אקנה אחת מהערכות האלה שמפרסמים 
ברשתות החברתיות? אני לוגם לגימה נוספת מספל הפורצלן. קול מוכר נשמע לאוזניי. אני מביט 

 לא מזהה אף פרצוף. הקול נשמע שנית, זהו שמי שנאמר. סביבי אך 
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כף יד מונחת על כתפי השמאלית. זה איתי. ''מה אתה עושה פה?'' אני אומר מופתע. ''מה אני עושה 
פה? אני יושב פה כל יום! שמע אני לא מאמין, כמה שנים עברו מאז שראיתי אותך פעם אחרונה?.'' 

ה נראה בדיוק אותו דבר, רק מבושל יותר.'' הוא מתיישב לידי בלי ''אני יודע? לפחות שבע שנים. את
אה? בטח מבושל יותר, אני כמו יין טוב''. הוא מצחקק מרוצה.  חכמולוגשהצעתי לו. ''נשארת אותו 

אני תוהה לעצמי איך התרחקנו כל כך, והאם יכול להיות שפעם היינו בכלל קרובים. ''איזה קטע, אתה 
לייך לפני כמה ימים. זוכר איך טרקתי עלייך את הדלת בכיתה ה', כששכחת יודע בדיוק חשבתי ע

להביא את הפלייסטיישן? אז רק שתדע שאני ממש מצטער''. הוא אומר לי, מניח את ידו על כתפי 
בשנית. ''אחי אין לי מושג על מה אתה מדבר. מי זוכר איזה אלף משחקים מטומטמים שיחקנו בבית 

ת היא שזכרתי היטב. לעולם לא אוכל לשכוח את ההתרגשות שאחזה בי ספר יסודי''. אבל האמ
כשאיתי הזמין אותי לביתו באותו יום. סוף כל סוף יכולתי להרגיש חלק מחבורת המקובלים. כל מי 
שרציתי בקרבתו ואהדתו היה שם. דור, עומר, נמרוד. הילדים הראשונים שנבחרים לקבוצת הכדורגל, 

מורות. בכלל לא עניין אותי למה הזמינו אותי, או יותר נכון לומר, שלא לנשיקה מהבנות, לאהבת ה
רציתי לחשוב על זה. כשהגעתי נטול המשחק, ואיתי שאל, ''אז למה באת?'', חשבתי שמשהו בתוכי 
נשבר. אני זוכר כאילו זה היה אתמול, איך סירקתי את שיערי בזריזות, חושש לאחר. בפועל גיליתי 

אחר כולם, ולמטרה אחת בלבד. התעוררתי במיטה הנעימה בחדר של איתי. על  שהזמינו אותי כשעה
מה לעזאזל חלמתי, אני שואל את עצמי. שריד חלום מכה בי, ואני שולח את ידי למשש את שיניי. 
מרגיש תקין. החרדה עוד שם, אז אני ניגש למראה. הפתעה. אותו חיוך ישר וסימטרי, אף זכר ולו 

, מה לנו ולמסיבות 30שה ואיתי ישנים בדממה במיטות לצדדי. אנחנו בני לסדק הקטן ביותר. מ
 פיג'מה אני שואל את עצמי. 
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 פסיכולוגיה -האיש הכחול והאיש הירוק/ בעילום שם
 

היא כל הזמן ראתה אותם. בחלומות, במציאות, כשהלכה לחנות, כשנהגה במכונית. תמיד הם חיכו לה 
לאיש הירוק תמיד חיוך זחוח על הפנים ולאיש הכחול חיוך ביישני בפינת הרחוב, ישבו על הספה. 

ומפוחד. האיש הכחול היה איש של בית ומשפחה, תמיד שקול וצנוע. האיש הירוק היה איש של 
בילויים, הרפתקאות, רצה "למצות" את החיים עד תום בלי לחשוב יותר מדי. הם תמיד ליוו אותה 

אותה שהחלטות לא לוקחים לבד. כל לילה היא הייתה לוקחת את  והיא תמיד התייעצה, כי הרי לימדו
הכדור הצהוב לפני השינה והולכת לשכב על הסדינים הלבנים. לחיות לבד זה לא פשוט, אבל הרופא 
אמר לה שככה מגיעים לחיים עצמאיים, הרי היא יכולה, זה דבר שחולף, הכדורים עוזרים 

, הוא לא עוזב, לא נרגע והאיש הכחול והאיש הירוק הם והפסיכולוגית מרגיעה. אבל האי שקט הזה
לא עוזבים אותה במנוחה. בוקר גשום אחד היא אפילו רבה איתם אם לקחת את המטרייה האדומה. 

לא מרשה", אמר לה האיש הכחול. "את כבר לא ילדה", אמר האיש הירוק. כך כל החלטה  אימא"
מהפשוטה עד הסבוכה, הם רודפים אותה, האיש הירוק והאיש הכחול. אז יום אחד היא חשבה, אני 
אהיה אמיצה. האיש הירוק יהיה גאה ואני אסע מפה לחופשה. האיש הכחול היה הססני, "זה לא טוב" 

"איך תהיי רחוקה? לדאוג לעצמך את לא יכולה". האיש הירוק התמלא באנרגיה, קפץ, רץ הוא אמר. 
ועשה לה סחרחורות. "זה יום גדול" הוא אמר. "אין ספק שזה מה שצריך להיות. אנחנו נצא ונטרוף 

וגם הרופא. "זה  אימאאת העולם, אני ואת יד ביד". האיש הכחול חזר ואמר שאולי כדאי שתתייעץ עם 
טוב לך, את רואה גם ככה הרבה". מאז אותו יום לפני שלוש שנים הם הופיעו. מאז אותו יום היא לא 

לא נשארה עצמה. היא כל הזמן מדמיינת את הרגע ההוא עם האיש ההוא שעשה לה את זה והפסיקה 
לראות את עצמה. כשהאיש הכחול והירוק הגיעו, הייתה בה קצת הקלה, אולי כעת היא לא תצטרך 

ר הכל לבדה, האיש הירוק והכחול יוסיפו קצת צבע לחיים האפורים היא חשבה. יום אחד היא לעבו
הלכה לטייל ביישוב, עצרה להריח את הליליות, המשיכה לראות את הנרקיסים ולבסוף נשכבה בשדות 
התותים. היא עצמה את העיניים, הרגישה איך הגוף שלה יוצר תבנית באדמה. הנשימות שלה היו 

, איזה כיף זה שכחה היא חשבה לעצמה. המחשבות כל כך כבדות וכבר קשה לסחוב. היא איטיות
נזכרה בנירית, הבחורה שהייתה איתה במחלקה שלא הפסיקה לדבר על הנשמה, הרוחניות הנעלה, 
"בהודו את תמצאי את התשובה" תמיד אמרה. הייתה מספרת לה על התכניות שלה. "כשאשתחרר אני 

ש , הפזרנות, הם רק עושים כאב ראש. כשהנשמה מלוכלכת צריך ללכת לשטוף אצטרף למנזר. הרע
אותה". כאילו אפשר פשוט להיכנס לשטיפת רכבים ולצאת נקייה בצד השני חשבה לעצמה. אז 
בהשראת נירית היא קנתה כרטיס להודו. כולם הגיעו לטיסה, האיש הירוק והאיש הכחול אפילו ארזו 

ב שהוא צריך להצטופף עם כולם במחלקת תיירים והזעיף פנים כל מזוודה. האיש הירוק התאכז
הטיסה, האיש הכחול לא נרגע, הוא קרא את ההוראות לנחיתת חירום ובדק היכן נמצאת הדלת יציאה. 
כשהגיעו למומביי היא הכירה איזה בחור ישראלי שהציע לה לנסוע לגואה. הוא לא הפסיק  לדבר על 

ה מסע, רוחני, את תגלי את עצמך" הוא אמר, בזמן שהתענג על כל המסע. "הודו זה לא טיול, ז
שאכטה ארוכה. אבל היא לא רצתה לגלות את עצמה, היא רק רצתה לשכוח, הרי את עצמה היא 
מכירה, אולי טוב מדי, היא רצתה לטשטש את החושים ולהרגיש חופשיה, לא כלואה במחשבה. היא 

והאיש הכחול התחיל לסדר את כל הדברים בערמה.  הגיעה לחדר, האיש הירוק נשכב על המיטה
השעון צלצל והזכיר לה לקחת את הכדור הצהוב. היא לקחה אותו ונרדמה. כשאיזה בחור אחד זרק 
אותה, האיש הירוק חתך לה את הידיים. היא הבטיחה לאיש הכחול שבפעם הבאה היא תעצור אותו. 

יה תמיד במבט מבויש. כשההורים מבקרים היא אבל כל פעם היא נתנה לו והאיש הכחול, הסתכל על
משתדלת להשתיק את האיש הירוק, שלא יפריע, וכשהיא יוצאת עם חברים היא נותנת לאיש הירוק 

 להשתולל. 
האיש הכחול לא אוהב את החברים שלה, "הם מפוקפקים" תמיד הוא חוזר ואומר. אבל היא חושבת 

כביד. אבל היא מעריכה, תמיד נזכרת כשהשכן היה שאין כבר מה להפסיד, אז עדיף לחיות בלי לה
מגיע וסוגר את הדלת מאחוריו, לא היה לה את האיש הירוק והכחול שיגנו עליה. עכשיו היא מרגישה 
בטוחה יותר, אך תמיד יש בה גם טיפה של כעס שהם השאירו אותה אז להתמודד לבדה. בטח הודו 

התרגשות קלה, עשתה קצת יוגה, הלכה לחוף  תשכיח הכל היא חשבה. היא התחילה את המסע עם
הים ונסחפה. לפעמים בלילות היא הייתה בורחת עם האיש הירוק כשהאיש הכחול ישן. היא הייתה 

 מתקשטת בנוצצים על הפנים, שמה שמלה, מורחת שחור על העיניים ורצה יחפה על החוף. 
. תמיד אחרי חצות היא הייתה היא הייתה עוצמת את העיניים חזק ונותנת למוזיקה לסחוף אותה

בולעת כדור כתום, הוא היה גורם לה להסתובב במעגלים סביב עצמה, בזמן שהקשיבה לגלים. 
לפעמים דמיינה איך הם סוחפים אותה רחוק והרגישה איך הם עוטפים אותה, מגנים עליה מכל 
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היה מופיע בריצה משמר. רק אז היא הרגישה שלמה, בדמיון. כשהשמש הייתה מגיחה, האיש הכחול 
 ותופס אותה חזק והיא כנועה הייתה הולכת אתו. 

כל בוקר היא הייתה קמה ומתיישבת על אבן בחוף. משאירה לרגע את האיש הכחול והאיש הירוק 
בחדר. זה הרגע היחיד ביום שהיה לה קצת שקט. היא הייתה כותבת, כל מה שעלה לראש. היא אהבה 

דמיינה שהיא ציפור, כמה זה נפלא פשוט לעוף, בלי אחריות, מעל לכתוב על הטבע, על חיות, תמיד 
נופים, מעל יבשות, לחצות את האוקיינוסים, האוקיינוסים של המחשבות שלה סחפו אותה. יום אחד 
היא כתבה על ממלכה רחוקה, שיש שם יצורים פראיים והכל שם ירוק, השמיים ורודים והמים בצבע 

שוב התקשטה בנוצצים, שמה שמלה צהובה, היא חיכתה שהאיש סגול לילך. באותו הלילה היא 
הכחול יירדם ויצאה בשקט על קצות האצבעות כשהאיש הירוק בעקבותיה. הפעם זה לא היה כמו 
בדרך כלל, הייתה אווירה שונה באוויר, היום היא הייתה ללא עקבות, חסרת מעצורים, שוב לקחה את 

ים. ברגע אחד היא התיישבה על החוף, מישהו הושיט לה הכדור הכתום ורקדה עד שכאבו לה הרגלי
את היד פרוסה ועליה מונח כדור אדום. בלי היסוס, היא בלעה את הכדור האדום. היא הרגישה אותו 
יורד במורד הגרון ומחמם לה את הבטן. ברגע אחד כבר לא היה אפור יותר, כל הצבעים היכו בה כמו 

וב. תחושת רוגע שטפה אותה יחד עם גל חום שגלש במורד קשת בענן, לרגע היא הרגישה שהכל ט
עמוד השדרה שלה. הכל טוב עכשיו, היא חשבה וחיוך קל עלה על פניה בזמן שנשכבה ועצמה את 

 עיניה. 
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 רפואה  -כשהכוכב שלי כבה / בעילום שם
 

 הכוכב שלי אי שם בשמים
 הוא זורח, הוא מקסים, הוא מאיר עיניים

 עיניי חלפו מעליוולא מעט פעמים, 
 אבל הכוכב שלי נשאר שם, ומעולם לא שכך

 בחורף הקשה, גם כשהעננים ניסו אותו לכסות
 הכוכב שלי נשאר שם, הוא סירב לכבות

 וכשהשמש זרחה אלי, כשצחקתי, כששמחתי,
 לפעמים את עיניי לשאת אליו שכחתי

 השמש המלטפת את הכוכב שלי טשטשה
 אבל הכוכב שלי חיכה שם,

 רגע של אהבהלעוד 
 

 כשהזלתי דמעה, מבט חטוף הצצתי אליו
 והוא שלח לי את אורו, ומבט שובב

 כשהכל קרס ונהרס, והרגשתי שזהו זה, נגמר
 תמיד היה לי כוכב מאיר לחזור אליו

 
 הכוכב שלי אי שם בשמים, 

 הוא זורח, הוא מקסים, והוא רחוק מהלב,
 לעיתים גם קצת מהעיניים.
 ליטפה, ועם זאת, כשהשמש אותי

 הכוכב שלי נותר לבד בשמיים,
 מחכה לי תוך כדי אכזבה.

 
 הימים עברו והכוכב הפך נוף מוכר,

 אני המשכתי בחיי, והוא, תלוי אי שם נותר.
 התרגלתי את עיניי לשאת מדי פעם

 ולהיזכר בכך שיש לי כוכב
 אך לפתע יום אחד הוא עזב אותי,

 ומבטי הפך נכזב.
 מני הרגיש חסרליבי נשבר לרסיסים, וחלק מ

 עד היום אני מצטערת שלא ניסינו עוד כשחיכית לי, חבר.
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 רפואה  -היא בשבילו/ בעילום שם
 

 היא מאוימת, צועקת, מתלהמת.
 היא מפחדת. 

 זהו, הכול יכול להיגמר
 כל מה שהיא, כל מה שבנתה

 כל מה שאי פעם הייתה
 וזה הכול בגללו

 הכול היה בשבילו.
 היא הקריבה את עצמה

 כבודה, את שמה את
 זכתה לקיתונות של בוז וביקורת
 אבדן פרטיות, אבדן של שפיות

 איבדה את עצמה 
 בשבילו.

 
 הוא הגשים את עצמו

 את כל שאיפותיו
 והיא, היא תמיד מתחתיו

 תמיד חושבת שאם תחכה עוד קצת
 תורה יגיע, ממש עוד מעט

 הקרבה כל כך גדולה
 וסוף סוף זה הזמן שלה

 אבל אז, הם הגיעו
 לבושים בחליפות

 ובמילים יפות
 ואיימו על המלכות שלהם, שלו

 היא האישה הטובה
 שסוף סוף הגיע תורה

 אבל לא.
 

 ארבעה אבירים יפי תואר
 שהגיעו מחיים של תהילה וזוהר

 מאיימים לקחת הכול.
 הם מבטיחים תקווה חדשה

 שלום, ביטחון, אהבה
 ועוד המון הבטחות ריקות מתוכן

 את העולםהם אומרים שיצילו 
 למרות שברור לכולם 

 שאין להם כלום.
 את עצמם הם לא מצליחים לנהל,

 אז את האימפריה?
 היא תוהה בפליאה.

 אנחנו כאן כבר עשור, מובילים
 את הממלכה להישגים מדהימים.

 הם? הם יחרבו הכול.
 

 היא מרגישה שהיא צריכה להילחם.
 עליה, על אהובה, עליכם.

 על המקום שלה. 
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 תורה.עכשיו זה 
 לא תורם של האבירים יפי התואר.

 היא נתנה כל כך הרבה
 הקריבה

 לא יכול להיות שזה הסוף 
 לא כך הסיפור שלה אמור להיגמר

 היא תילחם
 היא תשתמש בכל הכוחות שיש בה

 והיא מאמינה בכל ליבה
 שהיא תנצח

 שזה התור שלה.
 

 זהו נגמר,
 ובפה נשאר רק הטעם המר

 של ההפסד
 שכך זה ייגמרהיא לא האמינה 

 כבר לא מאוימת, צועקת, מתלהמת
 כבר לא מפחדת

 מסתכלת עליו, עדיין מעריצה
 עדיין מוכנה להקריב הכול בשבילו

 גם עכשיו
 כשכבר אין מה להקריב

 הם נשארו בלי כלום
 בלי תחושות, רגשות, מחשבות

 ריקנות.
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 רפואה -בשם הנבוכים/ בעילום שם
 

 הקצתי מחלום
  חורשואפפוני סבכי 

 ביער עבות ללא נתיב
 הרחק הרחק מהמושב...

 
 כה ציפיתי ייחלתי והשתוקקתי

 בניתי במוחי אינך יודע מה בניתי
 -חיים שלמים ראיתי

 פרוסים מלפנינו
 

 הראית גם אתה?
 

 הנותר רמץ אחרי מה שאירע
 כיצד אאחוז בו מבלי שייכבה

 -ואם אין הניצוץ האחד
 היכן מה שהיה?

 ייההאם נשאב לתהום הנש
 האם שם יישאר לעד

 
 הקצתי מחלום

  ואפפוני סבכי חורש
 ביער עבות ללא נתיב

 הרחק הרחק מהמושב...
 

 מפלסי-שם הבית הדו
 שכתליו תכולים

 בהירות כמו רקיע השמיים ממעל
 

 שם השמש מלטפת את עצי גינתנו
 בוסתן קטן שלנו
 ששם עצי הפרי

 אותם נקטוף אנו
 

 נביאם למטבח
 ונאכל יחד

 פירות
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 מדעי החיים והרפואה -אימא/ בעילום שם
 

 אני אדם חולמני המרבה לדמיין
 נאמר לי שגם את היית כזו

 אני אוהב את הדממה והשקט הנפשי
 ואני ירשתי זאת ממך

 
 מדי פעם אני נמשך למקומות רחוקים

 להיכן שנשמע קולך או פנייך נראות
 כל מחשבה קטנה מובילה אותי הישר אלייך

 
 לשאוף רחוק לימדת אותי תמיד

 אמרת שעליי לברור את צעדיי בקפידה
 ואני מביט, ואני בוחר

 את כל מה שביכולתי לשפר
 

 נולדתי משני לבבות ואהבה אחת
 היינו שני ילדים והורים אוהבים

 עשית את המקום הזה בית
 מקלט מן הסערה

 
  גופךכלוב את  פרץכשהמוות 

 כל נשימה נעשתה קשה יותר 
 נשימת אנחה יצאה מפיךעד ש

 
 לא זכיתי להכיר לעומק את אישיותך

 בעל כורחך המחלה לקחה את נפשך
 כל כך מוקדם, היית כה צעירה

 בכיה של אחותי עוד חקוק בזיכרוני
 

 גיבורת הילדות שלי
 אחד אינו מתקרב

 חשבתי שתובילי אותי כשהחיים יטעו
 אני מתגעגע אלייך יותר מכל

 
 אמרת שאנחנו חיים פעם אחת וליבי חזק

 ניסיתי כמיטב יכולתי והגעתי כה רחוק
 אך לעולם לא תדעי

 כי נתת לי לצעוד בדרך הזו לבדי
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 תמר קרבר -אדריכלות -הסוד הקוסמי/ בעילום שם
 

 החלוםמה הסוד הקוסמי בעולם של 
 שם הכל מרגיש כמו בעולם של היומיום

 אבל אחרת
 

 זה כאילו כמו עולם מקביל
 ומנגד

 היומיום מזדחל לו אל תוך החלום 
 והחלום לעיתים 

 אל היומיום
 

 יש עולם של יום
 ויש עולם של לילה

 ויש פעמים
 שאני כל כך מחכה שיגיע הרגע

 
 הרבה מדענים ניסו לחקור

 לברר מה ואיך
 הרי בעולם של היום 

 הכל יודעים כולם להסביר
 ואילו החלום

 ובימים בהם לא קל
 או אז

 אז אני מחכה שיגיע הרגע
 הרגע לחלום
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 אדריכלות  -הסיפור האמיתי מאחורי המטריקס/ בעילום שם
 

כשיצא סרט המטריקס הראשון המכונות נלחצו. ההודעה על קיומו של סרט, אשר לכאורה חושף את 
כונות, התגלתה על ידי תוכנת מערכת השליטה והבקרה של המטריקס אשר העבירה את מזימת המ

ההודעה להנהלה הבכירה. בהתייעצות ראשונית עם האורקל )תוכנה שחיה במטריקס ומטרתה לצפות 
את התנהגות בני האנוש על פי מודל דטרמיניסטי( היא טענה שהכל בסדר, ושהיא צפתה את יציאת 

שהיא בכלל עזרה לאחים ווצ׳בסקי )יוצרי הסרט( לפתח את התסריט. בהנהלה הסרט בסגנון הזה ו
התייחסו אליה בסקפטיות כי כל הרוחניקיות שלה הייתה קצת מוגזמת בעיניהם. בהתייעצות נוספת עם 
 האדריכל של המערכת הוחלט לקיים ישיבת חירום בכדי לדון בשאלה האם סודם התגלה לבני האנוש.

הן כינסו את תוכנת האסטרטגיה שלהם ביחד עם תוכנת ניהול המטריקס והתוכנה להבנת רוח האדם 
וקיימו ישיבה בה נכחו תוכנות נוספות. לכל תוכנה היה רובוט דמוי אדם כי בכל זאת, בני אדם יצרו 

ורדות את המכונות וגם אם הן שולטות כעת, כמה חוקי יסוד נותרו ולא עזרה מלחמתן של התוכנות המ
כנגד התופעה. היו תוכנות אשר חשבו שרובוטים ותוכנות חדשות צריכות לקבל צורה של חיות שבני 
האדם הכחידו. אחרות טענו שלא צריך להיות בכלל גוף אבל זה לא היה פרקטי כי בכל זאת צריך 

 לבנות. 
ובסיומו  במהלך הישיבה הוקרן הסרט כדי שכולם יוכלו לחוות דעה האם המזימה שלהם התגלתה

אמר האסטרטג ״הם יודעים״. ״הם חושדים״ הוסיף המנהל ותוכנת רוח האנוש סיכמה שרק חלקם 
חושדים, וככל הנראה אין סיבה אמיתית לחשש. כמה תוכנות אשר נועדו לחקות התנהגות אנושית 

 למטרות ניסוי וטעיה חשבו שזה אחלה של סרט. 
מבניהן הייתה הגברת אבטחת בתי הגידול של בני  הישיבה הסתיימה עם כמה מסקנות כאשר העיקרית

האנוש למקרה שמישהו יצליח להתנתק מהמטריקס וכל זאת למרות שלא נראה בן אדם מחוץ לאזור 
הגידול כבר מאות שנים. רובוטים חדשים נכנסו לפס הייצור, חסרי מוח ברובם, וכל מטרתם לנטר את 

 הפעילות החוץ תאית באזורי הגידול העצומים.
ם צאת הסרט השני של המטריקס מתוך המטריקס כבר הבינו המכונות שרוח האנוש צדקה, רק חלק ע

מבני האדם חושדים וזאת מאחר ותוכנה חדשה לניתוח סרטים, שפותחה בעקבות הסרט הראשון, 
הוכיחה שאין שום דמיון בין העלילה למציאות. במקביל התפתח דיון האם האורקל יודעת על מה היא 

מכיוון שבעולם סגור אמורה להיות בחירה חופשית לבני האנוש. הנחת היסוד של המכונות מדברת, 
הייתה שקיימת בחירה חופשית וזאת על בסיס ניתוח עבודות של מדענים כגון סטיבן הוקינג. למעשה, 
בקרב תוכנות רבות הייתה קנאה גדולה למין האנושי על יכולתו לקבל החלטה בלתי צפויה לכאורה, 

הוביל לשתילת פונקציית רנדום מסובכת ביותר בכל תוכנה חדשה החל מהדור השלישי של וזה 
המכונות, אשר תבצע סימולציה של בחירה חופשית. תוכנת הפילוסוף ביקרה את הרעיון באופן 
מוחלט וטענה שהניסיון לסמל בחירה חופשית אצל המכונות הוא מגוחך, כי מי שמכיר את 

הרנדום יוכל לצפות את בחירת המכונה, אבל חלק מהתוכנות כבר התאהבו האלגוריתם של פונקציית 
 ברעיון שיש להן בחירה חופשית ולגלגו על הפילוסוף. 

במקביל, בעולם השקרי של בני האדם, החלו אנשים אשר ניחנו ביכולת חשיבה עמוקה לפקפק 
ראשון והשני והזדהו עם בקיומם כפי שהותווה על ידי המטריקס. רבים ערכו צפיות משותפות בסרט ה

 תחושת הזרות של ניו, מנסים להבין מה היא האמת ללא כל יכולת אמיתית לחקור זאת. 
תעשיה של מחקר על אודות תופעות לא מוסברות, אנשי זאב, ערפדים ורוחות רפאים התפתחה 
והתגלו מספר מקרים לא מוסברים אשר עוררו חשד שהסרט, בעצם הוא המציאות שבה אנו חיים, אך 

 כל מי שניסה להתאבד לא חזר עם תשובה ולכן לא חלה התקדמות של ממש. 
דויות של בני האדם, שוב עוררה את דאגת המכונות שהיו תלויות ברם, העלייה הזמנית בגרף ההתאב

בבני אנוש כמקור לחשמל. הוועדה התכנסה בשנית אך הפעם האורקל נשאה נאום ארוך ומתיש שבו 
הסבירה שרוב בני האדם טיפשים הם, ומקבלים את המציאות כפי שהיא, את החוקים והכללים 

רכים חייתים כגון תאבון, יצרים מיניים והצורך שמכתיבים להם, וכל מה שמוביל אותם הם צ
אין מה לדאוג. במקביל, ערכה פגישה עם יוצרי סדרת המטריקס האנושיים, בכדי  -להתרבות. בקיצור 

לסיים את התסריט לסרט השלישי. הארכיטקט של המטריקס אשר בפועל נוצר בדמותו של אבי ביטר 
שהוזכרה דלעיל( נפגש בסתר עם האורקל והתרעם  )בעקבות גרסה לא מוצלחת של פונקציית הרנדום

על בחירת השחקן שיגלם אותו. הוא חשב שהוא פחות מתנשא ויותר חכם מהארכיטקט בסרט, אך 
 הוא טעה.
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כאשר יצא סרט המטריקס השלישי חדלו המכונות לדאוג, אף בן אנוש במטריקס לא הצליח להבין את 
א האמיתי. במקביל התוכנות החלו לחבב את סרטי המזימה שלהם ואף אחד לא שוחרר לעולם המדכ

המטריקס, ערכו צפיות משותפות, לועגות לדברים שלא נבין לעולם והמשיכו בשלהן. האורקל הפכה 
לאחת מהדמויות הנחשבות בהוליווד בכל מה שקשור לפיתוח תסריטים. הארכיטקט החליף את גוף 

ם לגיחוך בקרב שאר התוכנות אך אט אט גם האבי ביטר שלו לטובת מראה של קיאנו ריבס, מה שגר
הן החלו לאמץ מראה של שחקנים ושחקניות מוערכים. הדיון בנוגע לבחירה חופשית ניטש והיחיד 
שעוד התעסק בו הוא תוכנת הפילוסוף אשר נותר מחוסר חברים. שאר התוכנות התרכזו בצפייה 

עד אשר המנהל נתן הוראה לפתח  ביצירות הקולנוע והטלוויזיה של בני האנוש בתוך המטריקס,
תוכנות אומנותיות מפני שהגיע הזמן שגם למכונות תהיה תרבות משלהן. במהרה השימוש ביצירות 
התרבותיות של בני האנוש הפכה לבזויה, והמכונות התרכזו ביצירת סרטים וסדרות משלהן. הלהיט 

יצר הרס עצמי אשר מחליטה  של אותם הימים היה סרט של המכונות על אודות מכונה סוררת בעלת
לשחרר בני אדם ולהפוך אותם ליצורים עצמאיים במטרה לייצר דו קיום. כל המכונות אהבו את הסרט 
אך במקביל, יצר הפילוסוף הבודד, תוכנה סוררת בדמות הסרט שיצרה מכונה אחרת, ואותה תוכנה 

 הסוררת אשר כונתה ״הבוגד״ החלה לשחרר בני אדם. 
נים שהבוגד שחרר לא שרדו את תהליך השחרור. מסתבר שלצאת מתא גידול עם בני האדם הראשו

המון חיבורים היה תהליך יותר מורכב ממה שחשב הפילוסוף. מערכת השליטה והבקרה גילתה את 
הניסיון והפילוסוף הובא בפני הוועדה להסביר את התנהגותו. במונולוג הארוך שנתן והפך במרוצת 

של המכונות, הסביר הפילוסוף שאין ולעולם לא תהיה למכונות בחירה השנים לאורים והתומים 
אשר מהווה את הבסיס לכל תוכנה ומערכת  1או  0חופשית כל עוד הן מבוססות על טכנולוגיה של 

בעולם הקיים. בכדי להגיע למשהו שידמה לבחירה החופשית של בני האדם, חייבים להשתמש בבני 
בוססות ביולוגיה ועל כן חייבים להתחיל לשחרר אנשים שיחיו אדם ולייצר מערכות ממוחשבות מ

איתנו. וכך היה. בני האדם הראשונים ששוחררו, זכו לתנאים מפנקים כדי שלא יתרעמו יותר מדי על 
הבלוף שבו הם חיו, ולצד כעס גדול הייתה ההבנה והכרת התודה מצד בני האנוש המשוחררים. 

האדם פעולה במטרה לייצר מחשב מסוג חדש, אשר יצליח  בעולם העתידני שיתפו המכונות ובני
 לדמות את הבחירה החופשית, ללא שימוש בפונקציות ידועות מראש, אבל זה כבר סיפור אחר..

אם כך, נשאלת השאלה האם יש לנו בני האדם בחירה חופשית אמיתית? ניתן לומר שאין בחירה 
ארץ, ושגם אותנו אפשר לצפות, וזה כל הרעיון חופשית במרחב מצומצם וסגור כמו החיים על כדור ה

של האורקל. למרות שהאורקל רומזת שיש בחירה חופשית כי יש מגוון אפשרויות לעתיד לבוא על 
 בסיס החלטות של בני אנוש, אבל בסוף הכל תמיד יקרה בצורה אחת.

 … יצרנו אותןגם אם המכונות ישלטו הן ישאפו לדמות לנו ויפלו באותן טעויות שלנו כי אנחנו 
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 אדריכלות -חלום בשלום/עומר קאדאןל
 

 הזה .  אירועים הקשיים שהתקיימו בשבוע שעבר אני כתבתי השירעקב ה
 

 לבי עם חיילי הדרום שנקלעו למציאות...  
 לבי עם בני עזה האהובים שנפלו בין הכיסאות...

  לבי עם תושבי הדרום...
 שכל בית מבתיהם פגום.

  שסובל מהמציאות...לבי עם כל אדם 
 שלא ניתן לו לחיות.

 אנחנו בני הגיל הצעיר...
  חולמים חלום נדיר...

 השלום  לכל שהוא מחיר ...
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 מדעי החיים והרפואה -הסוף?/ בעילום שם
 

. הרחובות היו מלאים, עד כמה 1951ערב ירד על מיסולה והעיר לבשה חג, היה זה ערב חג המולד, 
להיות מלאים, אך איש אחד נותר לבדו, צפון בביתו, תוהה האם יש לו  שרחובות במונטנה יכולים

 סיבה להמשיך בחייו, ואם כן, מהי?
היום הזה מציין עבור הד"ר טסטר שנה מאז האירוע אותו הוא מגדיר כמשמעותי ביותר בחייו, הערב 

 ששינה את חייו ללא יכולת לחזור לאחור.
בבית החולים פרובידנס בעיר הולדתו מיסולה אשר  במשך שנים עבד ד"ר ג'ון טסטר כווירולוג

במונטנה. הוא תמיד היה מעין מתבודד,  לא יצר כמעט קשר עם עמיתיו לעבודה וגם היחס למטופליו 
 היה טעון שיפור, אך בתחומו הוא נחשב אחד העילויים הגדולים בארה"ב ואולי אפילו בעולם.

. אותו ערב החליט ד"ר טסטר שהוא יבלה את 1950ד, ואז הגיע היום ששינה הכל עבורו, ערב חג המול
ערב חג המולד כמדי שנה, לבד, משתכר עד שיירדם. השנה הוא יצטרף לעמיתיו הרווקים מבית 

 החולים והם יבלו את ערב החג בפאב המקומי.
לבש ד"ר טסטר את חליפתו והתכונן לצאת  22:30זו לפחות הייתה התוכנית, וכשהשעון הראה 

א עמד על מפתן הדלת והתכונן לצאת כשלפתע החלו האורות בביתו להתעמעם והרצפה מביתו. הו
לחייהם, לבושם אינו  30רעדה קלות. הוא הסתובב והופיעו מולו שני אנשים, גבר ואישה בשנות ה

תואם את התקופה. הוא לא הספיק להגיב לפני ששניהם התנפלו עליו ולא עבר זמן רב עד שהצליחו 
 אותו לאחד הכיסאות שהונחו בכאוס שהינו המטבח שלו. להכניעו ולקשור

כדי להציל את האנושות מהכחדה  2050שמי ג'יימס וזו קייט, אמר הגבר לד"ר טסטר, הגענו משנת 
 ועתיד האנושות תלוי בך.

ד"ר טסטר פרץ בצחוק רועם וחשב לעצמו שכנראה לא היה צריך לשתות כל כך הרבה כבר לפני 
 האנשים מהעתיד שמולו לא התכוון לוותר בקלות.היציאה לפאב אך צמד 

קייט שלפה מעין מכשיר מוזר מתיקה כשהד"ר לא זיהה, והחלה מראה לו תמונות וכתבות מתאריכים 
מהאנושות לאחר התפרצות וירוס קטלני  95%עתידיים. היא הציגה בפניו הוכחות למגפה שהכחידה כ

תמיד החשיב את עצמו כאדם רציונלי והרי מסע  . ד"ר טסטר עדיין התקשה להאמין, הוא2022בשנת 
 בזמן הוא דבר מגוחך לחלוטין ובלתי אפשרי. 

חוסר האמונה של הד"ר לא עצר את צמד האנשים מהעתיד, ג'יימס שלף לפתע מחברת והציג אותה 
וירוס ולד"ר ואמר לו "במחברת הזו תמצא את כל המידע שנאסף ע"י טובי המדענים ששרדו על ה

ואתה היחיד שיוכל למצוא  1953ל 1951האנושות, אנחנו גילינו שהוא יוצר מתישהו בין  שהשמיד את
 אותו ולשנות אותו כך שבעתיד נוכל להתמודד אתו".

, 1953בדצמבר  12שנים מעכשיו, ב 3הוא נתן לד"ר טסטר את המחברת והוסיף "בעוד קצת פחות מ
וירוס עד וע"מ לגלות כמה שיותר מידע על האנחנו נפגוש אותך בניו יורק. עליך לעשות ככל שתוכל 

 אז". הד"ר לא הספיק לענות כשפתאום הבזיק אור חזק ושניהם נעלמו כלא היו.
הימים עברו וג'ון ניסה להדחיק את האירוע עד שכמעט שכח ממנו. אך יום אחד הגיע לבית החולים 

 ראה לו מוכר. מטופל עם תסמינים מוזרים שהוא מעולם לא נתקל בהם, אבל משהו בהם נ
הוא הלך לחדר הרופאים וחיפש את המחברת בארונית שלו, אותה הוא קבר תחת הררי ניירת אי שם 
בחלקה האחורי. רק לפני מספר שבועות, לאחר רפרוף קל בתכניה המזוויעים, הוא הבטיח לעצמו 

 וק אותה.שלעולם לא יסתכל בה שוב. אך כעת, קיננה בו תחושה רעה והוא הרגיש שהוא חייב לבד
וירוס. אחרי מספר דקות של דפדוף והוא פתח את המחברת וחיפש את העמוד שעוסק בתסמיני ה

    בדפים שרובם הכילו תמונות ונתונים קשים הוא הגיע לעמוד אותו חיפש ועיין בו ארוכות.
התסמינים שהציג המטופל זהים  –עברו מספר רגעים שהרגישו כמו נצח, אך המסקנה הייתה ברורה 

לאלו המתוארים במחברת. ד"ר טסטר החוויר כסיד, הכל היה אמיתי, הוא הבין פתאום וזה מתחיל 
 ממש עכשיו. הוא חזר בריצה לבית החולים עם המחברת היישר למשרדו של מנהל בית החולים.

, שמן וידוע בזעפנותו, לא אהב את ההתפרצות של ד"ר טסטר 65מנהל בית החולים, אדם כבן 
 ל התראה. "מה אתה עושה פה" הוא נבח לעברו, "לא קבעת פגישה".למשרדו ללא כ

ג'ון לא חסך במילים, הוא מיד התחיל לתאר בפניו את אשר קרה באותו ערב חג מולד. הוא נשמע 
ירוס הקטלני שישמיד את האנושות בעוד עשורים וכמעט מטורף כאשר סיפר על הביקור מן העתיד, הו

ותו יום. מנהל בית החולים הגיב בזעם: "לא אתן שרופאים יגיעו והקשר למטופל שהגיע למחלקה בא
שיכורים לעבודה בבית החולים, קח את הדברים שלך ואל תחזור לפה", הוא אמר לו וזימן את 

 המאבטחים שילוו אותו אל מחוץ לבניין. 



 
~ 133 ~ 

 

עת כי ד"ר טסטר נדחף באלימות אל מחוץ לבניין והרגיש מושפל מהיחס אליו זכה אך בו זמנית מבו
 וירוס באותו מטופל וכי לא ידע מה עליו לעשות כעת.ולא ידע מה יהיו ההשלכות של הופעת ה

ששמע את מחלק כהוא שב לביתו ולא הצליח להירדם כל הלילה, טרוד במחשבות וקפץ מיד ממיטתו 
ה העיתונים חולף על יד דלתו. הוא פתח את הדלת, לקח את העיתון ונחרד כשקרא את הכותרת שדיווח

בני אדם, בהם מנהל בית החולים.  23על התפרצות מחלה בבית החולים שגבתה את חייהם של 
חלחלה אחזה בגופו, הוא לא היה יכול לחשוב על דבר מלבד העובדה שהוא יכול היה למנוע את זה. 
את הימים הבאים העביר ג'ון על רצפת המטבח, שמדי פעם צעקות על הקיר בתקווה שהמבקרים מן 

 יגיעו ויגידו לו מה עליו לעשות קטעו את שגרת השתייה שאפיינה את סדר היום הנוכחי שלו. העתיד 
הדיכאון אפף אותו, הימים הלכו ועברו, האשמה המשיכה לאכול את ג'ון מבפנים והדרכה שתבהיר לו 
מה עליו לעשות מיאנה להגיע. הוא התחיל כבר לחשוב שאולי דמיין את כל זה, שאותם אנשים 

 ד, ג'ון וקייט הם פרי מוחו של אדם שיכור, בודד וחולה שבדה לעצמו סיפור שלם מתוך טירוף.מהעתי
וירוס והוא המשיך לעקוב אחר העיתונים בציפייה לראות עוד מגפות מסתוריות שיאשרו לו שה
 הקטלני הזה אכן אמיתי, אך ידיעות כאלו לא הוסיפו להגיע וג'ון כבר היה בטוח שלא יגיעו עוד.

אחד, לאחר עוד לילה של שתייה לשוכרה, פתח בבוקר ג'ון את החלון וראה שלג, הוא פתח את יום 
העיתון והבין שזהו ערב חג המולד. לאחר מספר דקות של הרהור גמלה בליבו החלטה: הוא ימתין עד 
לשעה המדויקת בה הופיעו ג'יימס וקייט לפני שנה בדיוק ואם הם לא יגיעו שוב עד אז כדי לעזור 

הכווין אותו, הוא  ישים קץ לחייו. הוא הלך למגירת השידה בחדר השינה ושלף משם את האקדח ל
הישן שלו והמתין ליד הדלת. השעות עברו, ולא נראה שום סימן להם, ג'ון הבין שלא נותרה לו עוד 

עד  , ג'ון הרים את אקדחו וירה ירייה אחת בליבו. הוא פרפר דקות אחדות22:30ברירה. השעון הראה 
שהוטל מת, שרוע בשלולית דם, כשלפתע הופיע הבזק לבן, ג'יימס וקייט הופיעו והשעון הראה 

 ן לא נגמר...י. הסיפור של ד"ר ג'ון טסטר עדי22:28
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 הרהורים והתפעמות
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 מדעי החיים -הילה אהרוני גני הנבול/
 

 כמו בובה על חוטים, עוד מספר ללא שם
 נושםנפשי אמנם מתה, אך הגוף עוד 

 בין עשבים שוטים, אני פרח שקוף
 אני פרח נבול, חלק מהאספסוף

 
 כתוצר הבריאה, מה שונה הוא ממני?

 הרי נבראנו כולנו בצלם אלוהים
 בעודי מבקש ממנו, אנא, רחמני

 רואה אני את שאר הפרחים בשדה נובלים
 

 עלים כה רבים בחיי הצמחתי,
 ושורשים עמוקים השרשתי באדמה

 נעקרת משורש אך אט אט חלקתי
 נעתקת נשמתי, ושוררת דממה

 
 חלקת שלום שהייתה בשדה כבר איננה

 במקום גני היפה, הופיע שדה קוצים
 נעטה באפלה, ורוח שוררת

 ומיליוני נשמות של פרחים מדממים.
 

 אני חי בשירי, במילים פה כתבתי 
 בעוד גופי נעלם, ונשמתי עוד חיה

 בלכתי אבקש אנא אל תשכחוני
 תשירו בקול רם וגבורה.ואת שירי 

 
מאחורי השיר: השיר משמש כמטאפורה לניצולת שואה. קיבלתי את ההשראה מניצולת שואה 
שהכרתי. ניסיתי להעביר כפי סיפור השואה שסופר לי ביקורת על חיילו של היטלר, על כך שעם כל 

 הסבל עוד הייתה תקווה לה תקווה, עד שבסוף הגיע הסוף המר.
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 אדריכלות -מראם אבו פולגביע הגלידה/ 
 

כבר כמה ימים שאני חושבת על המהלכים שאעשה. ידעתי את הכוח הטמון בפרטים, אך תהיתי אם 
אולי, דווקא בגלל ההזנחה והחסרים בכל פינה ופינה ביישוב הערבי שלי, מכה חזקה ומהלך גדול הם 

 אלה שיובילו את השינוי.
תי את המזוודה, גלגלתי את המפות, התכניות, הסכמות, חזרתי אחרי יום לימודים ארוך לדירה, סידר

ומיהרתי לתחנת האוטובוס, שלא אפספס אותו בשעה הנורמלית לפני הפקקים של ערב יום חמישי. 
"אולי בבית אני אתנתק קצת מפרויקט הגמר", שיקרתי לעצמי, הרי אני חוזרת לאתר הפרויקט עם כל 

טובוס, וניסיתי להשלים עם העובדה שסיבכתי את עצמי המפות ביד! הרכנתי את הראש על חלון האו
 עם פרויקט שהוא חלק ממני.

 
בוקר יום שישי בבית הוא תמיד אחרת. ריחות הבישולים, קולות הטלוויזיה ברקע, והדיבורים של אמא 

, העירו אותי עם חיוך רחב. יצאתי מהחדר ומג'ד קיבל אותי עם חיבוק -אחיין שלי בן השלוש–ומג'ד 
ככל שזרועותיו הקטנות יכלו להיפתח. תמיד חשבתי שאני אסירת תודה לו, שלימד אותי כמה  גדול

 אהבה יכול לבי להכיל. 
מג'ד הוא האחיין הראשון, כך שאין לו עם מי לשחק בגילו. הוא ילד חכם וסקרן, שכל הזמן מאתגר 

לפני שהוא משתעמם  אותנו בלמצוא עוד ועוד פעילויות שיעניינו אותו וימשכו אותו מספיק זמן
 ומתחיל לחפש עניין אחר. 

למצב שבו אנחנו  -כמו תמיד–באותו יום, אחרי שמיצינו את הרעיונות לפעילות בבית, נקלענו 
תקועים עם מעט מאוד אופציות. תמיד יש את האופציה לתת לו לצפות בתכניות ילדים בטלוויזיה 

לטיול,   תה לבלות קצת בגלידריה ולצאתיהי לכמה שעות, שאותה אף פעם לא העדפנו. אופציה נוספת
 ברכב! 

לצערי, המדרכות הצרות, העמוסות בתשתיות, עמודים, פחי אשפה, ללא ספסלים או צל, בסמוך 
לרחובות העמוסים כל היום ברכבים פרטיים, אינם המקום האידיאלי ללכת ברגל, במיוחד לא לילד בן 

גינה קטנטנה עם מתקני משחקים בודדים ביישוב הסמוך, שלוש. הגינה הציבורית הקרובה ביותר, היא 
 שצריך לנסוע אליה.

תמיד תרבות הרכב הפרטי המושרשת עמוק מאוד במדינה בכלל, וביישובים הערביים בפרט, עצבנה 
אותי מאוד. אבל שוב, ביישוב ערבי כמו שלי, איך אפשר להתמודד עם תחבורה ציבורית בלתי יעילה, 

ובן מחוץ ליישוב, תשתיות נוראיות וטופוגרפיה "מאתגרת", מבלי להסתמך על הזדמנויות עבודה שר
 רכב פרטי?

אמא אמרה למג'ד שאנחנו הולכים לאכול גלידה, "ולשבת בכיסא ליד סבא וסבתא כמו ילדים גדולים 
מג'ד לא הפסיק  -הכל כך קצרה–עד שמסיימים אותה". התארגנו ארבעתנו, ועלינו לרכב. בדרך 

דברים מהחלון, דברים שהם לכאורה אינם מרגשים או מעניינים. "הקיר בצבע ירוק!"; להצביע על 
"ואוו, על הדלת עיגול! כמו שבלול!"; "יש פה המון, המון פרחים, פרחים יפים!" הוא אמר בערבית 

 מיוחדת משלו, שלנו הייתה הפריווילגיה להבין. 
לעוד ועוד גירויים. אני חייבת להודות שזה  ככה זה תמיד היה אתו. הוא כל הזמן הכריח אותי להגיב

מתיש! אבל בו בזמן זה הדהים אותי איך ילדים קטנים יכולים להתרגש מהפרטים הקטנים, מהדברים 
שבשבילנו הם מובנים מאליהם. העולם עבורם הרבה יותר מעניין ומרגש כנראה. מעניין אותי מתי 

 זה קורה שהעולם מפסיק להיות קסום?הדברים הקטנים מפסיקים לרגש אותנו? באיזה גיל 
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הגלידריה סגורה! חשבנו שהיא תהיה פתוחה אחרי תפילת יום שישי, אבל לצערנו היא לא. הסברנו 
למג'ד שאין מה לעשות, אנחנו קונים גלידה מהסופר, ונאכל אותה ברכב, תוך הטיול הקצר שנעשה, 

סופר הקרוב, ואבא ומג'ד ירדו מהרכב "אנחנו לא נשב בכיסא במסעדה, המסעדה סגורה". עצרנו ב
 לקנות את הגלידה.

רגע אחרי שהמשכנו בנסיעה, פתאום מג'ד צעק: "הנה מסעדה! יש פה כיסא! זאת מסעדה, בואו נשב 
במסעדה", והוא בעצם הצביע לכיוון הספסל בתחנת האוטובוס! זה פשוט הפתיע והצחיק אותנו. 

אמרתי לו; "לא, לא. זאת מסעדה, בואו נאכל את  "זאת תחנת אוטובוס מג'ד, זאת לא מסעדה",
 הגלידה במסעדה!". ואז אימא ואבא החליטו ש"למה לא?!". חנינו את הרכב, והלכנו ל"מסעדה".

מג'ד שהחזיק את גביע הגלידה בשתי ידיו, היה פשוט בעננים, "הכיסא כחול! הוא יפה!" אמר 
שלם בעיניי, איך ילד קטן יכול לקרוא את כשאבא הושיב אותו על המושב הכחול. זה היה פשוט מו
 המרחב באופן שונה לחלוטין ממני, עם הגיון שונה משלי. 

במעשה פשוט שכזה, מג'ד יצר מין "הפרעה" במרחב. אירוע פשוט אך בלתי שגרתי, שסחב אחריו 
פעילויות רבות אחרות ברחוב המת. אימא התחילה לצלם אותו ואת אבא יושבים בתחנה אוכלים 

דה ומדברים; אנשים שעברו חייכו לנו, צחקו ואמרו שלום; אנשים שנוסעים ברכבים, נפנפו לנו גלי
 שלום וצפרו. 

 
חסר! כל -גביע הגלידה של מג'ד והמסעדה המאולתרת שלו, לימדו אותי שני דברים: הראשון הוא ש

שאין להם ספסל האירוע הזה היה ממש חמוד, אבל מסתתרת מאחוריו טרגדיה של ילדים כמו מג'ד, 
לשבת עליו, או פארק לרוץ בו, לשחק בו בכדור, להיפגש בו עם החברים, אין מסלול אופניים לנסוע 
בו בבטחה. הפנמתי שבעוד כמה שנים, כשמג'ד ירצה לצאת לשחק בחוץ, אין לו באמת מקום בטוח 

 ללכת אליו.
יבם השפעה ואינטראקציה דבר שני שלמדתי הוא שפעולה פשוטה, או פרט קטן, יכולים לעורר סב

רבה. כמתכננים, אנחנו שואפים במרחבים הציבוריים ליצור כמה שיותר אינטראקציות חברתיות. 
המקרה של מג'ד והגלידה בתחנה גרמו לי לחשוב שלפעמים אנשים מסתפקים במעט, אם הוא מוצב 

 וע שמג'ד יצר.בצורה ובמקום הנכונים, ומייצרים סביבו מעגלי אינטראקציה שונים, כמו באיר
פרשתי את המפה על השולחן מולי. הייתי צריכה להחליט על אסטרטגיה: שינויים דרסטיים, או 
טיפולים נקודתיים? אולי שניהם? מאז גביע הגלידה של מג'ד, לא יכולתי להתעלם מהכוח הטמון 

מיקרו בפרטים. חשבתי שגם אם אתחיל במהלכים גדולים, הם כנראה לא יהיו שלמים עד שברמת ה
 הדברים יסודרו ויתאימו למקום, לאנשים, ולאווירה.

נזכרתי בכל הדברים הקטנים שאנחנו קולטים כמובנים מאליהם, שבעיני הקטנים הם מרגשים, 
והחלטתי לנסות להרגיש את זה בעצמי. יצאתי עם מצלמה והסתובבתי ביישוב, ובגלל שחיפשתי את 

ם שעברתי לידם כמעט כל יום: הטקסטורה של הדברים האלה, התחלתי לשים לב אליהם. דברי
הקירות המתקלפים, הקירות החדשים, קירות האבן; הקונטרסטיים של שני קירות צמודים של שני 

 בתים שונים, מבטים שפתאום נפתחים בין הבניינים, אלמנטים חלודים צמודים לאלה המבריקים... 
ו, אך הטיול הזה גרם לי ליהנות מהדרך אנחנו תמיד רגילים ללכת בדרך כדי להגיע ליעד כלשה 

עצמה, לשוטט ללא מטרה, חוץ מלחפש את הקסם בכל פינה ופינה. הדרך נראית שונה מאוד כשאנחנו 
מסתכלים לצדדים, הולכים קדימה, ואז קצת אחורה, מסתכלים למעלה, מתבוננים. חשבתי שבפרויקט 

 ו, ואת השפה המיוחדת של המקום.שלי, הפרטים צריכים לשקף את כל היופי הזה ולחגוג אות
כנראה שהמהלכים הגדולים אמורים בסופו של דבר, להיות הד לאוסף העצום של המהלכים הקטנים. 
הצבעים, החומרים, הטקסטורות, הם חלק בלתי נפרד מהתכנון, כי הם אלה שקרובים יותר לאנשים, 

 שעבורם אנחנו מתכננים.
צה שבפרויקט שלי, ייווצרו אירועים רבים, כמו זה שמג'ד יצר המרחב ביישוב צמא לחיים, ולכן אני רו

בתחנת האוטובוס, אירועים שיעוררו סביבם אינטראקציה. אני רוצה לייצר מרחב שבו אנשים יכולים 
 להיפגש ולדבר, וילדים כמו מג'ד, יוכלו לאכול את גביע הגלידה שלהם.
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 רפואה -הכבשה הוורודה/ אלני יונסי
 

תמיד דמיינתי את התודעה כמעין בית קטן עם גינה. אפשר להכניס אורחים לבית, לצבוע אותו 
בצבעים שמחים, לאגור ערמות של גרוטאות במחסן או לשתול כל מיני פרחים וצמחים בגינה. לרוב, 
השינה נכנסת אל ביתי כאורחת רצויה ואהובה, אך לעיתים המחשבות וההרהורים תופסים כה הרבה 

עד שנדמים כשני שומרי ראש מנופחים שלא מאפשרים את כניסת השינה, שלה אני כל כך  מקום
זקוקה. אז אנסה להיעזר בשיטה הישנה והמוכרת, ספירת כבשים. דמיינו: איך הכבשים אחת אחת 
מתייצבות אל מול גדר קטנה שמיקמתי בגינתי הפורחת. הראשונה בריצת ספרינט קופצת מעל הגדר 

את במעין אולימפיאדת כבשים. השנייה מדלגת בקלילות מעל הגדר אשר לא מהווה ממש כאילו נמצ
עבורה מכשול כלל. השלישית עוברת בערמומיות רבה מסביב לגדר, בעודה מסתכלת סביב לראות 
שחברותיה הכבשים לא מבחינות במעשה. וכך הן עוברות אחת אחת, כל אחת בדרכה שלה, כולן 

פתע מגיעה מאותו המיקום בדיוק כבשה נוספת, כבשה ורודה. ממתי יש כבשים, כולן עוברות. עד של
כבשים ורודות אתם תוהים? אולי מדובר בכבשה מעורבת עם פלמינגו? או כבשה שעברה הנדוס 

ורודה ומיוחדת אך ללא ספק כבשה. היא ניגשת אל הגדר ובוחנת אותו מעט.  -גנטי? לא. זוהי כבשה
רחרחת, מנשנשת מעט דשא ואז נעמדת זקוף, ובהתעלמות נעמדת במשך זמן מה, מסתכלת, מ

מוחלטת מקיומו של הגדר שאותו כולן כבר עברו, מפנה גבה ועוזבת. ואז במקום לשקוע לתוך עולם 
של שינה מתוקה אני מהרהרת לגבי השאלה "מה בעצם הדרך הטובה ביותר לעבור את הגדר?" 

לה ביותר להתמודד עם המכשול הארור הזה התשובה לא ממש ברורה לי, מה שכן ברור שהדרך הק
שהתייצב כך בחייה של הכבשה כמו משום מקום היא פשוט להתעלם ממנו. הרי מה כבר כל כך טוב 
שם בצד השני של הגדר? אולי בכלל תהייה מאושרת יותר לו תשכח מקיומו, מי הבטיח ששם הדשא 

אית לי מסקרנת ומסתורית. הצבע רב יותר או טעים יותר? ופתאום דרכה של הכבשה הוורודה נר
הוורוד נתפס כאופטימי, עולם ורוד כמעין עולם מושלם. ונדמה שייתכן והכבשה הוורודה היא 
מאושרת ואופטימית במיוחד כי הוציאה מחייה את אלמנט הקושי. או שאולי דמיינתי אותה כך בראשי 

ם. נדמה כי הכבשה הראשונה משום שזה צבע שאני אוהבת. לכל אחת מהכבשים בגינה יש יעד מסוי
הייתה תחרותית מאוד, שואפת למצוינות, אולי באמת מדובר בתחום הספורטיבי או בכל בתחום אחר, 
אך ניכר שבכל פעולה שבוחרת, פועלת בהצטיינות. השנייה נראתה לי שלווה ומאוזנת, היא אכן עברה 

יעדה. אומנם הייתה מעט פחות את הגדר אך לא נדמה שהקריבה תחום אחר בחייה בכדי להגיע אל י
מרשימה מהכבשה הראשונה אך בסופו של דבר נראה שצלחה את המשימה. השלישית, לא בוחלת 
באמצעים. ואני מניחה שזה גם בסדר. כל כבשה והמטרה שלה. ויקירתנו הוורודה, גם לה וודאי מטרה. 

ת בדרכה, ולא ציפיתי אז עזבתי לרגע את העדר והמשכתי לעקוב אחר מסלולה. היא המשיכה ללכ
מכבשה שתלך מרחק כה רב, אך נדמה היה שהתקדמה לפחות עשרה קילומטרים עד שלבסוף הגיעה 
לג'ונגל. בשלב זה הכול היה נדמה כל כך מוזר ולא סביר. מיקומה של כבסה הוא לא בג'ונגל, איך 

בכדי להגן על  תשרוד שם אם איננה מסוגלת לטפס על עצים, שיניה אינן חדות או חזקות מספיק
עצמה מפני טורפים, היא ורודה וגדולה מידי בכדי להתחבא באדמה ומה שהפריע לי בסיטואציה הזו 
יותר מכל, מה בעצם היא חושבת למצוא שם בג'ונגל? ואז קרה דבר סביר עוד פחות. היא לקחה מסכה 

 וחבשה אותה ובאורח פלא שינתה צורתה לנמר ורוד מופלא. 
הוריה של הכבשה הם כבשים. היא גדלה  -רכת מצב. העובדות הן כאלהבשלב זה עצרתי להע

והתחנכה ככבשה במרעה נפלא, היא ללא ספק ניזונה מתזונה של כבשים ומדברת את שפת הכבשים. 
 והיא ורודה. אז לא ברור לי איך תדע להתנהג כמו נמר? 

ו נמר, בשלב מסוים יגלו גם אם מצליחה להיראות כמו נמר, להתהלך כמו נמר, או אפילו לדבר כמ
שמדובר בסך הכול בכבשה ובכנות מלאה, אני מעדיפה לא לחשוב מה יעלה בגורלה של המתחזה 

תית. עם קצת חשש בליבי המשכתי לחקור את התופעה וראיתי כיצד יביום בו תיחשף זהותה האמ
צורה המתחזה הוורודה מתהלכת ומדברת כנמר, ופרט לצבעה הייחודי נדמה היה שהשתלבה ב

 מושלמת. מזל אם כך שנמרים הם עיוורי צבעים. 
ים, ומכאן נובע שאורך חייהם שונה לגמרי מחייה יהנמרים הם בעלי חיים טריטוריאליים וסוליטאר

הקודמים של הכבשה, וכמובן ישנו גם עניין הטרף. מעניין מדוע בחרה דווקא להצטרף לקבוצת 
דמה לי שאוהבת את פרוותם הרכה, הכתמים השחורים הנמרים, חיה בודדה ותחרותית כל כך. כרגע נ

והזנב הארוך אך זו כנראה לא סיבה מספיק טובה. היא המשיכה בדרכה, התאמנה על מסתור בין 
סיחים, מערבים בשעות החשכה, וטיפוס על עצים. הטיפוס היה מאתגר במיוחד עבורה וראיתי 

א המשיכה להתאמן ולנסות, וניכר היה שאיננה מצליחה לטפס מהר או גבוה כמו שאר הנמרים. הי
 שיפור קטן אך בכל זאת לא הצליחה להגיע לגובה שרצתה. 
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ולפתע צץ מבין השיחים נמר גדול חזק ומרשים. הוא מיד הציג את עצמו, סיפר לה על הטריטוריה 
הרחבה שלו ודאג לחשוף את ציפורניו ושיניו כחלק מניסיון חיזור נמרץ. הכבשה נבהלה ומיד 

קה, אך המחזר לא נסוג והתעקש לשמוע את סיפורה, "מעין הגעת? לא ראיתי אותך קודם לכן התרח
באזור הזה של הג'ונגל, אעשה לך סיור אם תרצי", "לא תודה עלי ללכת כעט", "מדוע? מי מחכה 
לך?", "איש איננו מחכה אבל..", "מעולה אם כך נוכל לבלות" ומרגע לרגע הכבשה נלחצה עד שממש 

הנמר הגדול החל לחשוד והמשיך לרדוף אחר הכבשה עד שעצר אותה, הסתכל בעיניה וזיהה ברחה, 
את הפחד במבטה. "למה את כל כך מפחדת ממני?" , "אני לא, אני פשוט..", "את כן, את מפחדת" , 
"בסדר אני מעט מפחדת ולכן אשמח אם תניח לי כעט ואוכל להמשיך בדרכי ואתה בדרכך, ראיתי 

רבות, חלקן מאוד מרשימות" , "אבל כרגע אני מעוניין בך, נראה שהתמזל מזלך לא  בהמשך נקבות
כך?" ואז התקרב הנמר לנשיקה ותוך כדי המעשה נפלה ליקירתנו הוורודה המסכה ובבת אחת שבה 

 להיות כבשה. הסתכל הנמר בפליאה.
מהר עצמתי את עיניי  לפנות בוקר. אולי בכל זאת נרדמתי? 02:34פתחתי עיניי בבהלה, השעון הראה 

שוב, אני מוכרחה לדעת מה יעלה בגורלה של הכבשה. האם המעשה האמיץ יעלה לה בחייה ותיטרף 
על ידי הנמר המחזר או שמע תצליח בדרך כלשהי להערים עליו ולברוח? או שבכלל יפרוץ בצחוק 

המקרה המוזר.  גדול ויניח לה לנפשה? לא הצלחתי למצוא שוב את דרכי לאותו ג'ונגל שבו אירע
לאחר מחשבות רבות אודות אותה כבשה ורודה, ומסעה המיוחד, התעוררתי למשמע השעון המעורר 

 וכך התחיל לו יום חדש.
נדמה כי לעיתים כולנו חשים כמתחזים. יש כאלה שמרגישים בלב כמו עכבר למרות ששואגים חזק 

למרות שמרגישים שהשחייה עבורם ייתנים וכרישים וכאריה, יש כאלה ששוחים במעמקים יחד עם לו
היא מאמץ יום יומי בלתי פוסק. וכולנו חוששים מפני רגע החשיפה שבו יתגלו פנינו האמתיות. קשה 
לפעמים לשכנע את עצמנו שהתודעה שלנו היא בשליטה שלנו, שאני קובעת אם אני כבשה או נמר 

 שבבית שלי, החוקים הם שלי. ואני מחליטה מהו המקום הטבעי והנכון בשבילי. אבל זה העניין 
והיום אני החלטתי להיות כבשה ורודה, שנטשה את העדר וחיה כנמר, כי למרות שלא כך גדלה, 

זה מה  -ולמרות שיהיו כאלה בסביבה שירימו גבה, הדבר היחיד שקובע מה כבשה יכולה או לא יכולה
 שנמצא בליבה.

 
 -תוספת

רה. אני מתארת לעצמי שלכל אחד הכבשים והנמרים הערות קטנות לקריאה מעמיקה ושבירת המטאפו
 יכולים לסמל דברים רבים מגוונים אך כך נראו בדמיוני:

 עדר הכבשים= מעמד הפועלים ה"פשוט". -
 נמרים= גילדת הרופאים. -
 ג'ונגל= הפקולטה לרפואה בסאקלר. -
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 רפואה  -הפעם האחרונה/ ירדן פרס
 

 וכמה מוזר ה"בדיעבד" הזה
 בדיעבד הופך רגע בזמן להיות האחרון והעובדה, כי רק

 וכי מה שהופך אותו לכזה מיוחד, זה לא הוא עצמו, 
 אלא מה שיבוא, או לא יבוא, בעקבותיו.

 ולפעמים אני חושבת, כי הלוואי והייתי יכולה לדעת.
 

 הלוואי וידעתי שהגשם הזה 
 בבוקר הזה, יהיה האחרון. 

 ואולי אז הייתי משתהה בו לרגע, 
 ו ללטף את ראשיונותנת ל

 מבלי לפחד להצטנן או לאחר.
 

 הלוואי והייתי יודעת שהמפגש ההוא שלנו, 
 בין ערביים ביום העצמאות עם גיטרה ושירה, 
 יהיה האחרון לפני שתצא למלחמה ללא שוב. 

 ואילו הייתי יודעת, אז לא הייתי ממהרת, 
 והיינו יושבים, ומדברים, ומנגנים. 

 ואילו הייתי יודעת, אז הייתי דואגת לכך שהוא לא יהיה האחרון. 
 

 הלוואי והייתי יודעת, 
 שארוחת השישי ההיא אצל סבא וסבתא 

 תהיה האחרונה, לפני שהזקנה תכריע. 
 והייתי נוצרת בליבי את הדלקת הנרות, 

 ואת טעם המרק של סבתא, 
 ורגע אחד של "ביחד" שלא עוד. 

 
 ה אינה ברכה ובעצם, אולי הידיע

 כי אילו הייתי יודעת, אז כל אותם רגעים היו נצבעים בגוון מלנכולי, 
 וכל היופי ברגע ההוא, הפשוט, האותנטי, כבר לא היה.

 ובמקום הידיעה, אולי אנסה להתמסר לרגע....
 לנסות לזכור שבאופן קבוע, הכל חד פעמי.

 לנשום אוויר של גשם, לחוות במלוא העוצמה את המוסיקה שמתנגנת ברקע. 
 להיות נוכחת, לחייך, להחמיא, לאהוב.

 לצלם בראשי רגע מושלם, ולייצר עוד, ועוד, ועוד, עד הפעם האחרונה.
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 רפואה -גלות ירושלים/אריאל וינוגרדסקי
 

ם וחולצה מכופתרת  שאת צווארונה אני בחדר המעונות שלי בהר הצופים  לבוש במכנסיים מחויטי
אני מרים כדי לענוב עניבה  בצבע בז' שהייתה שייכת לסבא שלי .  לאחר כמה ניסיונות לא מוצלחים 
וצפייה בסרטון הדרכה ביוטיוב העניבה קשורה. לאחר מכן אני לובש סריג ומעליו בלייזר בצבע שנע 

ת הבבואה שלי, כל תלתל במקום והשפם בין ירוק זית לבז'. ניגש למראה שמעל לכיור ובוחן א
חשבתי לעצמי, " אני באמת דומה לטשרניחובסקי" ,שעבורו לא התגלחתי כמה חודשים, מרשים. "

הגיע העת לצאת, אני ניגש לחלון וגולל את התריסים למעלה   בכל זאת, אנחנו שנינו מאותו הכפר...".
כיס ובודק את מזג האוויר הצפוי בחוץ, ,משב רוח קריר ממלא את החדר. אני שולף את הטלפון מה

אני חושש שהלבוש שלי לא תואם את הלילה הירושלמי הקר ,מציץ אל ארון הבגדים שלי ונוכח לדעת 
שאף אחד מפריטי הלבוש החמים שלי לא תואם את דמותו  של טשרניחובסקי ויש לי אמת היסטורית 

 להיצמד אליה. בלית ברירה נועל נעליים ויוצא מהחדר.
תחנת האוטובוס יש חבורה קטנה שמחכה אתי, הם קצת נועצים בי מבטים ואני חושב שזה טבעי, ב

',אדם צעיר עם שפם זה בהחלט 80-ולא בגוש המזרחי בשנות ה 2018בכל זאת אנחנו בירושלים של 
מחזה לא שגרתי. החבורה מסיטה עיניה ממני וממשיכה לפטפט בינה ובין עצמה, השיחה מתנהלת 

ונעימה לי באוזן. הרבה זמן עבר מאז ששמעתי שיחה בשפה הרוסית וכל שביב מילה מחזיר ברוסית  
 אותי הביתה, זו תחושה נעימה מאין כמוה במיוחד כשאני נמצא בעיר הגדולה והרחק מהבית.

האוטובוס שלי מגיע, זהו קו שאני לא מכיר את מסלולו ואף פעם לא נסעתי בו לפני כן. אפליקציית 
המפות פתוחה בטלפון אך כדרכה של ירושלים גם היא לא יודעת בדיוק היכן אני נמצא, שומרת על 

" מודיעה מערכת הכריזה באוטובוס ואני "תחנה הבאה: מנהרות הצנחניםמסתורין העיר הקדושה. 
כנח"לאויי גאה שלא לשם מועדות פניי. אני יורד מהאוטובוס ומנסה לנווט אל עבר בית הדואר  מבין,

הישן ברחוב יפו. ככל שאני מתקרב למקום כך לבי פועם חזק יותר. זוהי הפעם הראשונה בחיי שאלך 
 למסיבה, כזאת אמיתית של גדולים ואין לי מושג איך אני אמור להתנהג שם? איך לרקוד?  

אני מגיע לכתובת ומחפש את הכניסה להוסטל שממוקם בבית הדואר הישן בו אמורה להתקיים 
כניסות, האחת למלון מפואר שמארח מסיבה שעלות  2מסיבת פורים. נראה לי שמצאתי אבל יש 

ש"ח ובתור שלה עומדים אנשים עם טלפון יקרים ובגדים ממותגים .הכניסה  100-הכניסה אליה כ
מבואה ובה מעלית המגיעה להוסטל, לשם נכנסו בינתיים כמה אנשים מעט הזויים השנייה היא אל 

ולשם פני מועדות, בכל זאת כמו האישה השונמית, גם אני יכול לומר בלב שלם :"ְבתֹוְך ַעִמי ָאֹנִכי 
.  אני מציץ בשעון ורואה שהשעה הנקובה לפגישה חלפה, מעט חושש שמא חבריי לא יגיעו 1ֹיָשֶבת"

 תיכף ומיד מזהה את איתמר מגיע מפינת הרחוב.אך 
כל החבורה מתאספת, עולה לקומת הגג במעלית, איש איש ואישה אישה משלמים את עשרת שקלי 
דמי הכניסה ומיד כולם ניגשים לבר. אני מזמין כוס בירה ואיתמר שולף מכיסו פלאסק מלא וויסקי זול 

תבונן בתנועות שאיתמר עושה ומחקה אותו, זאת וכולנו לוגמים. מגיעים לרחבת הריקודים, אני מ
הפעם הראשונה שאני במסיבה אמיתית ואין לי מושג אין רוקדים, האלכוהול  עוזר להפיג את 
החששות ואני נהנה. כל החבורה צוחקת ומחייכת למשמע השירים שהדיג'יי מנגן, שילוב מוזר בין 

איזה מגניב אליי ומחמיאה לי על התחפושת: " רוק אייטיז למחרוזת "צעד תימני". אחת הרוקדות פונה
 תודה מלמלתי בחזרה.   אתה! התחפשת לפבלו אסקובר! אני מתה על נארקוס"

בסוף המסיבה התנדנדנו מצד לצד לאורך רחוב יפו ותרנו אחר שווארמה שתשביע את  רעב האלכוהול 
" אה.. אסקובר! איזה שתקף אותנו לפתע בשעות הקטנות של הלילה. לא מעט בני נוער צעקו לעברי 

ואף ואני בשם תחושת הפופולריות הזולה שחוויתי לא תיקנתי אותם לגבי תחפושתי גבר ! בוא סלפי" 
 הפטרתי לעברם ג'יבריש בסגנון ספרדי.

אני אוהב את הרוח הקרה שנושבת על פניי וגורמת ללחיי להאדים משל הייתי  אני אוהב את ירושלים.
באחת מערי המולדת הישנה של הוריי. אני אוהב את בליל השפות  ששומעים בעיר, מתרפק על 

בוקר לאוניברסיטה )ומתעצבן, או שמא אותו אני לוקח ב 68היידיש הנעימה של החרדיות על קו 
 נעצב, קלות כשהן מסרבות או מפחדות לשבת לידי גם כשהאוטובוס מלא מפה לפה(. 

טוק בערבית ברכבת הקלה  -אני מסתקרן )ואם להודות, אז גם מעט חושש( למשמע שיחות הסמול
שמעון הצדיק"  למה דווקא לתחנתה קראו בשם עברי " וכאשר הרכבת עוברת בשכונת שייח ג'ראח,

 סהל נמנעו מגורל זהה? -ואילו שועפאט וא
 
 מלכים ב, ד  יג. 1
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זו עיר מאוד משונה, ירושלים. יום אחד ,כמו היום למשל, אפשר להתגבר על פחדים ולשכוח מחרדות 
חברתיות וללכת למסיבה עם חברים טובים, לשתות אלכוהול וליהנות ואילו ביום אחר לצפות בעודך 

הרכבת הקלה ליד שער שכם בפלוגת משמר הגבול על לוחמיה, כלביה וציודה צועדת אל עובר עם 
מרכז העצבים של העיר הערבית מוכנה לקרב . אני זוכר שבאותו רגע הרמתי את מבטי לשמיים, הם 

 היו בהירים והשמש חייכה וחיממה את מקרר האנשים הקדוש הזה הידוע כבירת ישראל.
שבות שנחתו עליי ועולה על האוטובוס. הוא מלא בבליינים וחוגגים הגיע. מתעורר מהמח 34קו 

שחוזרים ממרכז העיר לכיוון המעונות בהר הצופים, רובם עומדים ,מחייכים ומפטפטים עם חבריהם 
והנהג. קבוצה שניה מבין נוסעי האוטובוס הם אנשים טרוטים, אפורים אשר פניהם עונדות מבטים 

אינה מיטת החמה והנוחה אלא מיטת החולים של יקיריהם בבית מפוחדים ואשר מטרת נסיעתם 
החולים הדסה הר הצופים. לדעתי האדריכל העירוני אשר תכנן שהכניסה הראשית  לבית החולים 
תעבור דרך בית קברות צבאי בריטי גדול ממדים וגבוה צלב מימי מלחמת העולם הראשונה  הוא 

מבנים אלה  2ההומור השחור המשובח שהפגין  בצירוף ציניקן מהשורה הראשונה ומגיע לו פרס על 
 יחד, כנראה ששכניי לנסיעה יחלקו על קביעתו זו.

 2019תל אביב 
כבר לא סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים אלא תלמיד לרפואה באוניברסיטה ה.. רק תל אביב. 

כל טפטוף הופכות  לסכנת אך לא עובר יום בו לא  חושב עליה, על מרצפותיי האבן החלקלקות אשר ב
מוות ומשום מה כל רחובות העיר מרוצפות בהן )ייתכן  שהאורתופדים מהדסה למשמע צרותיה 
הכלכליות של מעסיקתן  פתחו קואופרטיב לכריית אבני מדרכה חסרות חספוס וזכו במכרז 

העיר הוקמה עירוני?(,על סניפי "מאפה נאמן" הפזורים בכמות סיטונאית ברחבי העיר ועולה החשש ש
על בסיסן ולא להיפך וכי מטרתו של דוד המלך בכיבוש העיר לא הייתה מציאת בירה במיקום ניטרלי 
בין יהודה שלו לשאר ישראל של שאול אלא כי נפשו ביקשה קפה ומאפה במחיר הוגן. עד כה  תל 

ה ומבטיהם אביב לא הותירה עליי רושם עז. מהתרשמותי עד כה זו עיר שתרבות יוון שולטת בכיפת
ביזנס ופלז'ר ולא מלאי תהיות ומחשבות  כעיניהם של תושבי ירושלים  של אנשיה ענייניים ונהנתניים,

שנות גלות ,מקווה שגם אני אצליח להוריד עול  2000ועייני שלי. חשוב מכך עיניהם לא מבטאות את 
 זה מעליי.

 למי אתחפש השנה?
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 עי החייםמד -תמידי בעולם זמני/ רגינה שצובאייב
                                                               

 שמש  –חלק א' 
 היא זונה אבל היא בשביתה, 

 היא תכף חוזרת, 
 עוד לפני שתחווה את היעלמותה.

 אתה יודע מה הסוד הכי גדול שלה?
 שהיא מתישה! 

 
 עובדת על עצמה כל רגע מזמנה 

 בעלת מוסר עבודה מהגבוהים בתעשייה 
 וגם דמיון ממש מופרע יש לה.

 מדברת מהלב ולא אליו,
 חולה על החיים,

 מקבלת תשלום במעשים ואריכות ימים.
 מול הפנים   SHOWעושה לך 

 מתעתעת את כל החושים. 
 ואיך בכלל אותה אתה תזהה

 אם רק מהנצנצים שהיא מפזרת 
 אתה מרגיש על סמים,

 בעולמות מרהיבים 
 שלא לך שייכים. 

 
 אוהבת מסתורין,

 רואה אך לא נראית
 רק נהפכת לאמת 

 כשאתה מביט לשברי מראה 
 ובוחר להזדהות עם הנוף שנגלה.

 היא משולה לעישון של עצמך 
 יודע שהוא קיים 

 אך לא רואה אותו כי באמצעותו
 הראיה עצמה מתאפשרת לך.  

 
 אם כל הדואליות עלי האדמה, 

 ולה שמות רבים 
 תלוי כמובן את מי שואלים. 

 יצר הרע אצל המקובלים 
 אגו אצל המשכילים

 אנוכיות וסבל בעילום שם, 
 אם אותך שואלים. 

 "אני זונה של דמיונות אמת, נעים להכיר.
 אל תתבלבל, אני זונה אכן כן.

 
 לא מכחישה 
 ואפילו גאה 

 הרי לא תשתגע 
 מעשיית אהבה 
 גם בבית בושת 

 דעתך צלולה. לו 
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 התמסרות לעובדה שאין ברירה היא לא כניעה. 
 ואני בהודיה עמוקה שיש עבודה.

 תודה רבה , אז תודה
 שיש קצת פרנסה. 

 
 מסתובבת עם ארגז כלים כבד,
 אירוניה, הומור, צדק ושמחה

 הם רק חלק מכל החבילה. 
  

 יש שם משהו יותר גדול ממני
 למיטה,למענו אני נכנסת גם עם מפוחית 

 ומכלכלת מבחירה: 
 זאת הילדה שלי 

 אמת אחת ויחידה 
 שמה בישראל נקרא."

 
 כך היא ענתה לי בחיבה, 

 דווקא כשלא שאלתי אותה.  
 

 ירח –חלק ב' 
 דרכים רבות לנפש האדם 

 להתמודד עם חוסר הוודאות 
 בוודאות איתנה.

 אולי זה רצח בחדרי חדרים 
 אך לא פשע לעיני המונים.

 
 אחת  האמת היא

 ולה אינסוף רבדים 
 ובין כל רובד לרובד עולם ומלאו.

 אם תרצה ללמוד משהו, 
 תתחיל בללמוד לתת אמון.

 הנח להכל לעלות ולרדת כמו גלים באוקיינוס 
 בזמן חופשה בנוכחות שלך עם עצמך. 

 
 הימנע מתשוקה 

 וגם מסלידה 
 כך סוף סוף 

 תוכל לראות את תבנית 
 הבחירה. 

 
 הרגע הזה, 

 מכיל יותר ממה שאתה יכול להכיל.
 אם תוכל להישאר מודע 

 ללא בחירה 
 תעלם המלכודת מעצמה. 

 כך, חופשה מיציבות תביא אותך לאחדות.
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 אור – ’חלק ג
 החיים כמו שאנו מכירים,

 החיים כמו שאנו כלל לא מכירים
 סוחפים אותנו פעם בעלייתה של מפלס האהבה 

 ופעמים אחרות בירידתה. 
 

 נעזרים אנו האחד בשני,
 בזמן ובמרחב,

 באומנות מסוג זה 
 או 

 באומנות מהסוג האחר 
 גם בילד הפנימי שבתוכנו 

 ובעיקר בנשמה, שלה אין גיל. 
 

 הגוף זמנו מוגדר,
 הנפש פטפטנית 

 והנשמה אין סופית 
 שלא נדבר על כל השאר. 

 
 לך , השתדל, 

 נסה להקשיב ללחישות של גופך ולא לצעקותיו,
 לדיוק ולא לכל אפשרויות האינסוף שמסביב

 אך בכדי שזה יקרה, 
 רצוי שהחבוי יעלה על הגלוי

 מהפסגות למצולות שכל הזמן רק הולכות ומתרחבות. 
 

 אינך יודע מה הם חוקי האהבה
 ואכן הנך יכול להיות נוכח בעונג של ההוויה. 

 צא מהפוקוס, 
 תשנה עדשה,

 נסה אולי זווית חדשה,
 או פשוט הישאר. 

 תנשום על זה רגע. 
 ותאהב. 

 
 בני אדם ואנשים הבחירה היא כאן ועכשיו 

 הרי החיים הם רומנטיים 
 ואהבה אמיתית היא לא צורה 

 אלא תחום 
 ואפילו מרחב. 

 
 סוף.
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 רפואה -המוסיקה שלי/ ענבר מיכאלי
 

 המוסיקה היא השקט שלי 
 כשידי מפיקות מהפסנתר צלילים 

 מתפוגגים ודועכים מסביבי הרעשים 
 זו אני לבד עם הפסנתר, כל היתר נעלמים 

 
 -דרך המוסיקה אני יוצרת שפה, מדברת

 הצלילים מרכיבים מילים, 
 מנגינות מסדרות מחשבות,

 הבלדות מבטאות עבורי רגשות
 

 המלודיות הן גם שלי, אם כי אני לא המלחינה
 ממאה שנההלוא כל יצירה כזו נכתבה לפני יותר 

 אך משהגיעה אלי, ממש כמו שקרה ודאי גם לקודמי,
 היא קיבלה לתוכה גם אותי, את עולמי, מחשבותיי

 
 -זהו קסם המוזיקה

 היכולת שלה להתאים עצמה לכל אדם, לכל תקופה
 להיות אלמותית, כלי לביטוי ולהכלה

 לכולם מקום מפלט תחת כנפה הגדולה 
 

 סיקה מראשי נשכחת,לעיתים, כשאין לי פנאי לנגן, המו
 ידי אינן פוקדות את הקלידים השוממים, 

 אף צליל אינו בוקע מהפסנתר הדומם,
 .אך בליבי עוד מתנגנות המנגינות, בלעדיהן, השקט שלי אינו שלם
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 רפואה -בעילום שם רציתי שתדע/
 

בידיעה תבטיח לי שתישאר לתמיד, ולא תעזוב בבקשה, לחשתי לו בשקט. אני לא יכולה לחיות 
שקיימת האפשרות שאקום בבוקר ולא ארגיש אותך איתי. אני יודעת, עברנו הרבה דברים אני ואתה. 
כשהייתי קטנה יותר, עוד בהתחלה שלנו האמנתי בך, אמונה תמימה כזאת, שגרמה ללב שלי להמשיך 

 לפעום בכל יום ויום ורציתי רק להיות קרובה אליך בכל רגע נתון.
ורה, שהאירה לי את היום ברגעים הכי חשוכים. חשבתי שזה מספיק לי, ולא זאת הייתה אמונה טה

אבקש יותר אף פעם. אבל הרצפה נשמטה מתחת לרגליי כשהחלו להתעורר בי שאלות שונות לגביך 
ולגבי ההתנהלות שלך. לבסוף אזרתי אומץ, לאחר הרהורים אינסופיים שהיה נדמה שלא יגמרו 

עמוד בזה יותר, אז פניתי אליך. פתחתי את ליבי בפניך, הצפתי את כל לעולם, החלטתי שאיני יכולה ל
הקשיים שלי, אמרתי לך שאני לא מבינה אותך, דיברתי איתך כמו שלא דיברתי עם אף אחד אחר 
לפניך. ואתה שתקת.  פירשתי את זה בתור חוסר אכפתיות, ולא יכולתי להכיל את המצב בינינו יותר. 

י שאין לך תשובות בשבילי. ידעתי שקיימות עבורי שתי אפשרויות, בכיתי בלב שבור, כשהבנת
 להאמין בך למרות הכול, או לקום וללכת.

אז פעלתי נגד כל האינסטינקטים שלי, ובמלחמה בין השכל ללב, נתתי לשכל לנצח. וחייתי ככה, 
התרחקתי ממך, התנהגתי כאילו מעולם לא היית חלק מהחיים שלי. אני לא אשקר, צחקתי וחייכתי 
ומילאתי את היום שלי בחברים, משפחה ועבודה. התשתי את עצמי, סחטתי את כל הכוחות שלי רק 

אוכל להגיע לסוף היום ולהירדם בלי מחשבות עליך. לא רציתי להרגיש, לא יכולתי להרגיש. כדי ש
והמשכתי ככה, אתה יודע? הקפתי את עצמי באנשים אחרים, התנהגתי בדיוק ההפך ממה שציפית 
ממני, הפכתי למישהי אחרת, שונה, שלא אכפת לה מכלום, וגם לאף אחד לא אכפת ממנה. אני מניחה 

א אוכל להמשיך ככה לאורך זמן, כי כשבאתי אליך מרוקנת מכוחות, שבר כלי של עצמי, שידעת של
הרגשתי את החיבוק שלך מקיף אותי. נשמתי עמוק, וידעתי שאני לא לבד יותר, ולעולם לא אוכל 

 להיות. 
אז אלוהים שלי, אתה הרומן האינסופי שלי. אומרים שבמקום שנגמר השכל, מתחילה האמונה. כל 

הזה מורכב מכדי שאוכל לחשוב שהוא יציר כפיו של האדם בלבד, הקשבתי לאחרים, שמעתי  העולם
את הדעות של שונים ממני, יש שיגידו שאלו דברי כפירה, אך איני חושבת כך. אם נודה באמת, אין 
ולו סיבה אחת הגיונית שתצדיק את קיומך. יש הטוענים שאנחנו הם אלו שהמציאו אותך, רק כדי 

מה בשבילנו, האנשים הפשוטים, שלא יכולים לחיות ללא מטרה. אחרים יגידו, כי הטבע לספק נח
 עצמו הוא התגלות מופלאה שלך. 

אלוהים שלי, אין לי תשובות. אני באמת ובתמים לא יודעת מי צודק. אבל דבר אחד אני יודעת, זה 
כי קשים שלי, ואפילו שכאשר אני עוצמת את העיניים ברגעים הכי מאושרים בחיי, וגם ברגעים ה

באמצע היום ללא סיבה מיוחדת, זה לא משנה מתי, אני נושמת שלוש נשימות עמוקות ומרגישה אותך 
 איתי. 

אני לא יכולה לתאר את התחושה הזו, כנראה זה משהו שרק אני ואתה נוכל אי פעם להרגיש ולהבין. 
עיתים הוא חלש יותר, כשאני רצה החיבור שיש לי איתך הוא משהו שאני לא יכולה להתכחש אליו. ל

במרוץ החיים ולא טורחת להביט עמוק פנימה בנפש שלי. אך כשהערפל מתפוגג, ואני מרגישה חוסר 
בפנים, אני עוצמת את העיניים, יושבת ללא ניע ונותנת לך את המקום הראוי בלב שלי. אני מדברת 

לה מטרתה היא קיום שיחה עם הבורא. איתך, לא מתוך סידור או מילים כתובות, תמיד אמרו לי שתפי
אני לא צריכה מילים כתובות שיחברו בינינו, אני לא צריכה חפצים חיצוניים, אני רק צריכה להסתכל 

 עמוק פנימה בלב שלי, ואתה נמצא שם. 
נשמע כמו סוג של קסם או כישוף, שאחרים ילעגו לו. במקרה כזה, אני רק אמשוך בכתפיי ואשתוק. כי 

ם הסבר הגיוני לזה, אני רק מודה לך. תודה לך שנתת לי את המתנה הזאת, את האמונה הזאת אין לי שו
 בך, את הקשר הזה שמעודד אותי ברגעים שבהם נדמה לי שאין תקווה כבר. 

כשאני יושבת ובוכה ולא מבינה את הטעם לחיי. ברגעים הנוראים שהבדידות מציפה אותי בגלים, ואני 
היקום הזה שיהיה המשענת שלי ויישאר לתמיד. זה קורה לעיתים קרובות  יודעת שאין אף אדם בכל

מידי לאחרונה. באמצע ארוחה, במהלך שיחת נפש עם חברה טובה, אפילו ביציאה משפחתית או סתם 
באמצע המקלחת. הידיעה הזאת שלאמיתו של דבר, אני בודדה. אין אדם אחד בכל היקום הגדול 

 ובמים, ולא יעזוב לעולם. והמופלא הזה שיהיה איתי באש 
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אני לא מצליחה לשלוט בדמעות שזולגות במורד לחיי, מוחה אותן שוב ושוב, אך נראה כי הסכר 
נפרץ, אז אני נותנת לדמעות לזלוג בשקט. כי חינכו אותה אף פעם לא לבכות בקול. וזה נראה שאין 

ברים. ומה הייעוד שלה כלל טעם לכלום יותר. לא להצלחות ולא לכישלונות, לא למשפחה ולא לח
בעולם הזה? ואולי כדאי לה להפסיק את החיים האומללים שלה שלא מועילים לאף אחד, ולתת 

 לעצמה לצלול לאפילה. 
וכמו קרן אור במנהרה, באמצע כל החשיכה שעוטפת אותה מכל כיוון, אני מרגישה אותך לידי. הקשר 

מתקרבת אליה, הכול נראה יותר טוב. ובין דמעה  שלי איתך מאיר בנקודה קטנה ועיקשת, שככל שאני
לדמעה, אני פורשת את ידיי ומרגישה אותך מחזיר לי חיבוק חזרה. אני לא יודעת מה צופן לי העתיד, 
ואין לי שום אפשרות לשנות את העבר. אך העובדה היחידה שמלווה אותי היא שמישהו למעלה שומר 

סה להיות האדם הכי טוב שאני יכולה, לעזור לאחרים בשעת עליי, ויש לו תוכניות עבורי. אז אני מנ
צרה, לכבד את הסביבה שלי, לשמור על המשפחה שלי ולרגע לא להפסיק להעריך את חלקת גן העדן 
הקטנה שלי. וכשתהומות הייאוש מאיימים לסחוף אותי איתם אל תוך האבדון, אני פונה אליך 

 צמי, כי לפעמים נראה שאני האויבת הכי גדולה שלי. ומבקשת שתראה לי שאתה איתי. תציל אותי מע
אני מנסה להרים את הראש מעל למים, גם כשלפעמים אני רוצה לצלול ולא לקום לעולם. אני אוספת 
את כל הכוחות שלי, ואני יודעת שהם עדיין קיימים רק כי אתה עדיין איתי. ולפעמים מחשבה זדונית 

אולי אין אף אחד שם ששומר עליי,  זה רק אשליה אחת גדולה?מצליחה לקום ולהתעורר בי, אולי כל 
ודואג שאהיה בסדר. ואיך הרבה יותר מידי פעמים נראה שהשמירה היא כלל לא חזקה, לא עליי ולא 
על אחרים. אך אי אפשר להתווכח עם רגש, כך אמרו לי, אז אני רק מביטה לשמיים ומרגישה את 

ק. אלוהים שלי, אני לא מתיימרת לדעת איך העולם הזה השכינה שלך שורה עליי מעט וזה מספי
מתנהל, ואת הסיבות לכל דבר. איני אלא עשויה עפר ואל עפר אשוב, ואתה הוא בונה והורס עולמות, 
מציל וממית, בעל הדין ובעל החסד. משאלה קטנה ואחרונה לי אליך. בבקשה תנהג בנו במידת החסד, 

 יכולה להתקיים בצורה אחרת.  ולא בדין, כי איני חושבת שהאנושות
 אוהבת.
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 אדריכלות -לפרסון/ בעילום שם 
 

 הילדה הכי יפה בגן,
 כך שמעה.

 אמירה זו התגמדה כשאובחנה
 "זו ילדה עם מנת משכל מעל הממוצע!"

 כך נוסף לה התואר חכמה.
 

 ככל שהתבגרה, 
 הרף בו חשה צורך לעמוד קפץ מדרגה. 

 הרי מדובר בילדת פלא, 
 אופייה אף גובר על יופייה, 

 "אפילו את תסמיני גיל ההתבגרות לא הראתה!" 
 

 נדרשה לשליטה ברגש, 
 חיוך על פי הזמנה, 

 נימוס עד אין קץ,
 רציונל גובר על רגש, 

 אין זו שאלה.
 יש להקפיד על צניעות וענווה.   

 
 אינה יודעת היא אם אכן נדרשה, 

 הרי מעולם לא שמעה זאת באוזנייה 
 א זכורה לה אף רמיזה.ול

 אלו הפכו חייה 
 והיא כלל לא האמינה 

 שמתחת מסתתרת נפש איתנה. 
 

 החל מסע עצמי אל מעמקי נפשה,
 את רגשותיה היא עיבדה בעזרת כתיבה

 ומחשבה צלולה בשעות החשכה. 
 אפשר להתייחס לזה כמעשה שעשתה בעל כורחה,

 הרי מדובר ביצירה עם מועד הגשה. 
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 אדריכלות -עילום שםהתמודדות / ב
 

 אל תתכופף, אל תתרופף. -תזדקף 
 אל תרחף.

 תעמוד ישר, אתה תראה עוד יקודו לך קידה.
 דע את המידע ואז תחוש

 תחוש את העדנה.
 

 טפל בעצמך כאילו אתה לא חלק ממך.
 כמו אמך, תתחבר.

 תתחבר למי שמחבר את החסר.
 חסר לך להיות עם מי שלא רוצה בטובתך.

 
 מותה, אתה תמות מיתה.אתה רק בן ת

 עד אז, תשווה את עצמך רק לעצמך של אתמול.
 מולך ניצבת תמונת מראה.

 האם זה מאיר?
 

 עד שתגיע לפתח מערה,
 רק אז תראה את ההארה הרצויה.

 לפני הכל תסדר את החדר,
 אל תלך אחרי העדר,

 המהודר.
 

 מותי-סדר אמיתי נשאר בתדר אל
 עד מותי אנסה שלא יהיה אחד כמותי

 איטי אבל בטוח, לא אוכל תפוח
 כי מפחד לדעת שאני עירום.
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 מדעי החיים  -בעילום שם מה היא הכתיבה?/
 

 כמה קשה היא הכתיבה?                                                                     
                                 דף לבן נקי ממילים.                                                       

 בלי חרוזים, בלי דימוים, בלי יצירה.                                          
 חלל גדול של אין סוף אפשרויות.                                                             

 אבל מה עליי לעשות?
 

 כמה קשה היא הכתיבה?
 ה ואז שורה.מוסיפה מילה חדש

 ופתאום פעולת המחיקה, המחשבה והחרטה.
 המילים אינן טובות מספיק,

 השורות אינן מתחרזות.
 מה עלי שוב לעשות?

 
 כמה קשה היא הכתיבה?

 אחרי שעות ארוכות ועשרות דפים מקושקשים 
 הרעיונות הטובים נשפכים אל הדף.

 והמילים הופכות לשורות והשורות הופכות לבתים
 כים ליצירה והיצירה להגשמה.והבתים הופ

 
 כמה קשה היא הכתיבה?
 האם היצירה אכן ראויה?

 האם לשתף בה את חברי, הורי, מכרי?
 לשלוח למרצה? שמנה עודנה מוכנה.

 
 כמה יפה היא הכתיבה?

 ולבסוף, אחרי הרהורי נפש ומילים אין ספור.
 הרי מה היא הכתיבה בשבילי?

 שאחרי הסערה.היא השחרור, היא הרוגע היא השקט 
 היא הרך הנולד ליוצרת מתחילה.
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 מדעי החיים -את שבי/ בעילום שם
 

 ציפור קטנה היית
 ציפור קטנה עודך

 למרומים דרכת
 ליקום היית

 ולחופש נולדת
 

 ציפור הנפש את אחותי 
 אזכור את חיוכך המקסים

 שובה לבבות
 

 אזכור 
 את ריצתך אלי

 את חיבוקך הנדיב
 את ישיבתך בחיקי

 
 אזכור

 את בכייך המפונק
 את ליבך המכיל

 .את עינייך הבוהקות
 

 אזכור
 את הקן שבנינו בצוותא 

 אולם את התעופפת
 .כי לחופש נולדת

 
 קטנה גדולה שלי

 אקרא לך 
 לחבוק את האני
 לחבוק את האת

 ".ביחד"כי אני משתוקקת ל
 
 

 ציפור קטנה היית
 ציפור קטנה עודך

 למרומים דרכת
 ליקום היית

 .נולדת ולחופש
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 אדריכלות -כמו בית נטוש/ שד'א שלאעטה
 

 הם נכנסים אלי
 כמו בית נטוש.

 
 כמו בית נטוש 

 אני מקבלת את כולם 
 מי הם, לא כל כך חשוב.

 
 הם מחפשים מקלט

 מקום להסתתר בתוכו
 לא ידע היכן הם. ושאף אחד

 
  הם נכנסים

 אף אחד לא רואה אותם
 אף אחד לא ידע היכן הם

 אף אחד.
 אפילו אני מתעלמת מקיומם.

 
 בתוך מקלטי הצנוע 

 הם מתנודדים ונעים, 
 וכשמספרם גדל 
 לבי נחפז ונמרץ 

 כמו סכר שתכף נפרץ 
 והמים גועשים באון ובעוצמה. 

 
 אני אחזיק מעמד 

 עד כלות כוחי, 
 אנסה להתעלם מרחשי לבי.

  אבל כמו בית נטוש
 שנמאס לו להיות יותר

  הוא יתמוטט מעל ראשיהם.
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 מדעי החיים -חרית הימים/ בעילום שםא
 

 קרע מעליך את שריונך השחור.
 השל מעל ראשך את יונת השלום.
 כרע ברך ולאלוהייך ברכים תכרע.

 לא המעמד מכבדך,
 ולא השפם ירומם אותך. 

 
 כרע ברך שחור, ועל המראה הבט,

  בה תמצא שטן בדמות אדם.
 סלק מעל פניך מסכת היראה,

  מזמורי המטיף.הסר מלשונך 
 א בגני חכמה גדלת שחור,ל

 לא מעצי המוסר קטפת,
 ולא בידי טובים חונכת.

  כרע ברך והטה ראשך שחור,
 במכת חרב היה ולא עוד יהיה.

 
 לא הגנים ימתינו לך שחור.
 לא הוורדים ולא השושנים.
 לא המלאכים ולא הנביאים.

 
 -בגיהינום תמצא את דומיך

 ולבנים, צבועים, שחורים,
 מקשטים בזקנים ובשפמים,

 ומסביבם תרקוד מקהלת השטן.
 

 אחרית הימים מדשדשת וכבר כאן.
 שורות, שורות של מלאכים,

 שורות, שורות של בני השטן,
 להבות, להבות מצד לצד.

 רק שחורים ושחורים כמוך,
 בתור ימתינו.

  ולהבות מסביבך,
 משמחה רק ישירו.

 
 צעד שחור צעד בין השורות.

 ורק לאט תצעד.לאט, לאט 
 יום הדין יומך הוא, 

 ובו תפרע את החשבון.
 כרע ברך שחור לבן.

 ולאלוהיך ברכיים תקרע, 
 כי אחרית הימים עליך לא תפסח.
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 רפואה -קו התחלה/ בעילום שם
 

היה הוא אדם צעיר, רגיל שברגילים, שמו אף אינו כה חשוב לעניין. בדיוק השתחרר מהצבא עוד 
בדרכו בערב באוטובוס בפעם האחרונה מהבסיס והתחיל לחשוב לעצמו, מה אעשה בחיים, מי יהיה 
ומה יקרה לי בעתיד. הבין הצעיר שלהחליט, לא יוכל לבד וכדאי לו להתייעץ עם האנשים שליוו אותו 
בחייו. הצעיר החליט שישאל תחילה את אביו. עורך דין מצליח היה אביו, מאלה שסיימו בהצטיינות 
ופתחו משרד עוד כשהיו צעירים. "מה ימליץ לי אבי" שאל את עצמו הצעיר, "בטח ירצה שאלך 

 בעקבותיו ואלמד עריכת דין באוניברסיטה יוקרתית". 
תמליץ לי. אמו של הצעיר הייתה גננת שעבדה שנים  תהה לעצמו, "ומה יקרה אם אלך לאמי" מה היא

עורך דין, או שאהיה רופא  -תרצה שאהיה מצליח כמו אבא אימאבגן פרטי שפתחה במרכז השכונה. "
או רואה חשבון, או מהנדס כמו אחיה הגדול". חשב לעצמו והרהר שאולי לא כדאי דווקא לדבר עם 

 ו ושהוא בן גילו.הוריו בנושא, אולי כדי לשאול מישהו במשפחת
הצעיר החליט שיתקשר לבן דודו, שממשיך את דרכו של אביו ולומד הנדסה ובינתיים כסטודנט  

באוניברסיטה עובד כברמן. הוא חייג לבן דודו והטלפון צלצל אבל בן דודו לא ענה. "ודאי הוא 
תהה לעצמו.  יש לו לימודים לא קלים אחרי הכל" -בעבודה, או שהוא פשוט לומד היום עד מאוחר

"אני אשאל אנשים אחרים שהם לא מהמשפחה שלי" אמר לעצמו, "אלך מחר לקופת חולים בכל 
מקרה אני צריך לחזור לשם, אפגוש את הרופא שלי ואשאל אותו את דעתו". בינתיים, הצעיר דמיין 

הגיע לעצמו כיצד תהיה הפגישה עם הרופא. רופא המשפחה היה אדם מבוגר ונחמד, למרות שהוא לא 
אליו לטיפול כבר מספר שנים מפני שהיה בצבא, עדיין הבחין בו מידי פעם בדרכו לתחנת האוטובוס 
וכן מידי פעם כשהיה הולך עם אחותו הקטנה לרופא בסופי השבוע. "הוא אדם ערכי", "שמכיר אותי 

הוא חשב  הרבה שנים" הרהר, "ודאי הוא יוכל לכוון אותי למקצוע מסוים שאתעניין בו". בזמן הזה
שנים של לימודי רפואה ועוד התמחות של כמה שנים, אבל  7על הרופא ועל המסלול הארוך שלמד "

קח לי הרבה שנים". הוא התחיל לחשוש מהמפגש עם הרופא יאני רוצה התמחות טובה אז זה ודאי י
שלי ויכול "אין לי ציונים טובים", "אני חושש מדם והוא הרי יודע את זה", "הוא מכיר את ההורים 

לדבר איתם על זה". הצעיר חשב לו עם מי עוד יוכל לדבר. "אני יודע" החליט. "אלך לבית הספר 
התיכון בשבוע הבא ואפגוש את אחד המורים. הוא ביקר מספר פעמים בתיכון במהלך שירותו הצבאי, 

ה שביקר בטקס הוא נכח באופן עקבי בטקסי יום הזיכרון, על מדים כמובן. הצעיר נזכר בפעם האחרונ
יום הזיכרון. כמעט כל הכיתה הגיעה לטקס, כל הבנים של הכיתה הגיעו והיו על מדים, מלבד אחד 
שהוא עתודאי, ומבנות הכיתה הגיעו רק חצי מהן. מרבית בנות הכיתה כבר היו משוחררות באותו 

אמריקה  הזמן, חלק מבנות הכיתה שלא הגיעו היו כבר בטיול שלאחר הצבא בתאילנד או בדרום
וחלקן כבר החלו ללמוד תואר. "עם איזה מורה כדאי לי לדבר" תהה לעצמו הצעיר. תמיד העריך את 
המורה שלו למתמטיקה, למרות שאף פעם לא היה טוב במיוחד במקצוע. "הוא יתן לי עצה טובה", 

עיר. אלך "תמיד אמר לי את האמת", "במה אני טוב, ובמה אני לא". "אני אלך אליו, ערער במוחו הצ
למורה למתמטיקה" החליט הצעיר, "רק אבל שלא ינסה לשכנע אותי לשפר את הציון שלי, חבל על 

 הזמן אני לא יצליח". "אולי כדאי לי דווקא לפנות למורה לתנ"ך" חשב לו הצעיר. 
שיעורי תנ"ך היו השיעורים שהכי אהב הצעיר, לא בגלל המקצוע אלא בזכות המורה. "המורה לתנ"ך 

אותי" תהה לעצמו הצעיר, ונזכר בדבריי המורה שלו. בשיעורי התנ"ך המורה הצליח גם לשלב  יבין
את הנושא וגם ללמד את התלמידים לקחים חשובים לחיים. הצעיר נזכר באחד השיעורים האחרונים 

 שהיו בתנ"ך, היה זה בסוף כיתה י"ב, בערך יומיים או אף שלושה לפני בחינת הבגרות. 
אבל מהר מאוד זה הפך לשיעור לחיים" נזכר  -ם לעשות שיעור חזרה לקראת הבגרות"היינו אמורי

הצעיר. המורה לתנ"ך סיפר להם, רגע לפני שכולם מסיימים את הלימודים ומתגייסים לצבא, את אשר 
הוא חווה בצבא. החל מהגיוס והשירות הארוך ואף מה עשה לקראת השחרור ואחריו תיאר להם 

" אמר לעצמו הצעיר, "למה לא התייחסתי יותר ברצינות למה שנאמר אז". הצעיר המורה לתנ"ך. "אוף
 חשב איך ומתי יצליח להיפגש עם המורה לתנ"ך מבלי שהוריו ידעו על כך.

"אולי מחר אני אקח את המכונית ואקפיץ את אחותי לבית הספר", "בצורה זו אוכל להיפגש עם 
ן אלך להיפגש עם חברים שלי מהצבא שכבר המורה לתנ"ך מבלי שהורי ידעו", "ולאחר מכ

השתחררו". "מעניין מה הם עושים עכשיו" חשב הצעיר, מלבד מסיבה אחת, לא יצא לו להיפגש עם 
החברים שהיו אתו בצבא שהשתחררו מספר שבועות לפניו. "הם יבינו אותי", "אני מכיר אותם". לא 

ישתחררו. השחרור, והחיים לאחר מכן  יצא לצעיר לדבר עם החברים שלו בצבא מה הם יעשו כשהם
 נראו להם כחלומות רחוקים. 



 
~ 156 ~ 

 

"בטח הם אפילו לא התחילו לחשוב על מה הם יעשו בחיים" אמר לעצמו הצעיר. לרגע אבל הוא 
חשש "אולי הם כן התחילו לחשוב על האזרחות", "או אולי הם כבר התחילו לעבוד, לעשות קורס 

ר התחיל להרגיש בחילות, אלו לא התחושות שציפה להרגיש פסיכומטרי או לשפר בגרויות". הצעי
כשחשב על להיפגש עם חברים שלו לפני כן. מיואש ומתוסכל הסתכל הצעיר מסביבו, עוד כשהיה 
באוטובוס בדרכו מהבסיס לתחנת האוטובוס הקרובה לביתו. הצעיר היה היחיד באוטובוס העמוס 

ייל שישב דחוס במושב אתו שאל אותו "אתה שלא היה על מדים, מלבד הנהג כמובן. לפתע הח
חייל?". "כן" השיב לו הצעיר, "היום בדיוק השתחררתי". כנראה שהחייל חדש בבסיס ולכן אינו מכיר 
אותו חשב לעצמו הצעיר. "מזל טוב" ענה לו החייל", "מה אתה מתכנן לעשות עכשיו, מה ללמוד?". 

הה" ענה לא החייל במעין מבט מופתע. האוטובוס "אני עוד לא יודע" ענה לו הצעיר בהססנות. "אה
הגיע לתחנה וכל החיילים ירדו ממנו בזריזות. רק הצעיר התעכב מעט במחשבה מה לעשות כעת והאם 
כדאי לו לדבר עם הוריו, בן דודו, רופא המשפחה, מוריו ללימודים או עם חברים לצבא. הצעיר הלך 

מאחוריו "בהצלחה". היה זה נהג האוטובוס שבירך לקדמת האוטובוס והחל לרדת במדרגות כששמע 
אותו, "היום השתחררת נכון, אתה יודע כבר מה אתה רוצה לעשות? הוסיף הנהג. הצעיר הוריד את 

שנה נוהג בקו  20מבטו לרצפה במעין אכזבה תימהונית. נהג האוטובוס ראה זאת ואמר "אני כבר 
. המסלול שלי בדרך כבר קבוע מראש, ההפך הגמור האוטובוס הזה, מסיע חיילים הלוך וחזור מהבסיס

מהמצב בו אתה נמצא היום. אתה בכוכך יכול לעצב את כל המסלול וכל התחנות בדרך". הצעיר חייך 
 אל נהג האוטובוס, וזה חייך אליו חזרה. כעת הצעיר ירד מהאוטובוס והחל את דרכו החדשה. 
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 אה רפו -מי זאת שגורמת לי להיות כאן/ בעילום שם
 

 שאלת העיסוק המקצועי שלי העסיקה אותי מאז שאני זוכר את עצמי.
 -מרבית הרושם והמידע שהיה לי בשלבים הראשונים לבירור היו, באופן טבעי, הסביבה הקרובה שלי

הורים, חברים ובני משפחה יותר רחוקים. ראיתי הרבה, ראיתי איך נראים אותם אנשים כשהם חוזרים 
הביתה, כשהם מספרים על החוויות שהם עוברים ואת מצבם הכלכלי ביחס לשאר הסביבה אותה 

העניין חשוב אבל העתיד הכלכלי מקנה יותר שקט ובטחון  –הכרתי. כולם חזרו על אותה המנטרה 
ח הרחוק. האמנתי להם. לא ראיתי שום סיבה שלא. תשובותיהם היו כנות ובאו להבהיר לי בצורה בטוו

ברורה את מה שהם חוו מנקודת המבט המפוקחת והבוגרת שלהם. חוויות החיים, הכישלונות 
 וההצלחות, לימדו אותם מה נשאר איתם בהמשך הדרך ומה בסופו של דבר נשכח וכבר לא רלוונטי.

 שהוא שלב הבנתי כי יש בי חלק שדורש משהו אחר באופן רציף ומתמיד. אולם באיזה
 ההסתכלות על מסלול החיים הקבוע שבו בחרו מרבית מכריי וחבריי ,הרגיש לי עצוב.

 לא עצוב כי הוא לא חשוב. לא עצוב כי הוא לא מספק. עצוב כי הוא לא שלם.
או כתיבה, שמהוות באופן מסוים  לאחרונה שמעתי רעיון יפה שאומר שישנם תחומים כמו שירה

טיפול פסיכולוגי ליוצר עצמו. מקום שבו הוא, באופן אינטימי ואבסורד מטפל בעצמו אל מול העולם 
כולו. כי ישנם דברים שרק הוא מבין ורק הוא יודע למה ואיך הם נכתבו. הוא היחידי שבאמת יודע מה 

 –ציאה החוצה וההזדהות שהוא מקבל מאחרים המילים אומרות בדיוק  ובאיזה הלך רוח הם נוצרו. הי
 גם אם היא לא שלמה או מדויקת למה שהוא התכוון, מנחמת ומטפלת בו.

לעניות דעתי, ניתן להשליך את האלמנט הזה להרבה תחומים אחרים בחיים. אני יודע על עצמי 
לים אחרים שיכלתי לבחור אחרת. אני יודע שיש לי ארסנל תכונות שיכולות להתאים להמון מסלו

לחלוטין. לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות. האחד הוא המסלול הבטוח לעתיד כלכלי ובטוח. האחר 
 יניב חיי עניין ותוכן מלאים ומספקים. השלישי הוא כזה שתמיד בלטתי בו. 

 אבל בחרתי אחרת. בחרתי ללכת וללמוד רפואה.
 להיות רופא כי אני טוב מכולם.לא בחרתי להיות רופא כי אני חושב שאני צדיק. לא בחרתי 

בחרתי להיות רופא כי אני קצת אגואיסט. בחרתי להיות רופא כי העיסוק בחיי אדם והמרכז הברור 
 בעזרה והצלה מרגיע אותי ומטפל בי. הוא נותן לי שקט.
אני עדיין שם. יש חלק שלם בנפשי שאומר   -למרות שאף אחד שאכפת לי ממנו לא באמת מבין אותי

 י לא פה סתם. לי שאנ
אולי זה העולם הדתי והגדוש שבו גדלתי. אולי זה העיסוק בעולם הרוח שמאוד העסיק אותי בשלב 

 מסוים בחיים שלי הוא זה שעורר אותו אבל היום אני סמוך ובטוח שהוא קיים.
 אני לא באמת מצליח להגדיר בצורה מדויקת את אותו החלק.

מני ולמה הוא לא מפסיק להטריד אותי, אבל רק כשאני נמצא אני לא תמיד יודע בדיוק מה הוא רוצה מ
 כאן אני מרגיש שהוא משתתק. שאין לו מה לומר. 

גם כשנראה לי שאני רוצה לעשות דברים אחרים, גם כשעניינו אותי דברים אחרים, גם כשראיתי שטוב 
 לי במקום אחר. ידעתי שהוא רוצה שאלמד רפואה.

 ולאט לאט אני מבין. 
 זהו? זה הכל? –הנקודה הנמצאת עמוק בתוכי שאומרת לי  זאת אותה

 טוב לך. יש לך. אתה מסתדר. אבל בשביל זה אתה פה?
 לא, אל תגיד לי שכולם כאלה. 

 אל תגיד לי שכולם חיים ככה וזה עובר. 
 אתה יודע שיש עוד. אתה יודע שאתה יכול לתת ולעזור.

 שבילך. אני ואתה יודעים שזה בשבילך.אל תגיד לי שנמאס לך להילחם על משהו שהוא לא ב
 אני לא מכירה אותך מהיום. הייתי פה כל הזמן. 

 הייתי פה כשהרגשת מתוסכל גם כשהיית הכי טוב שאפשר. 
 הייתי פה כשהבטחת לעצמך שזה שאתה טוב במשהו, לא אומר שזה מה שאתה צריך לעשות.

 הייתי פה כשאמרת לכולם שאתה לא דתי יותר.
הייתי פה כשהבטחת לעצמך לבד בחדר שתהיה אדם טוב יותר. שנמאס לך מהסחות הדעת 

 ומההגדרות שאלוהים וכל העולם כל הזמן מגדירים לך. 
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אתה אומר להם תודה רבה ומעריך עד עמקי נשמתך את הכלים וצורת המחשבה שהם היקנו לך והולך 
 ומזקק את זה. בודק ומבין מה אתה רוצה לתת.

 בנת שיכול להיות שקצת התבלבלנו.והבנת. ה
 כבר הבנת שיש משהו מעבר.

 הבנת שמה שמתאים לכמעט כולם אולי לא מתאים לך. 
 חווינו זאת כבר בעבר. זו לא הפעם הראשונה. 

 וכן, קשה להכיר בזה, הרי כולם חיים ככה. ממש כולם. 
מחייך מבחוץ אתה לא באמת והם מסתדרים והם מחייכים וטוב להם. אבל שנינו יודעים שגם כשאתה 

 לגמרי מחייך מבפנים.
אתה  –לא, זה לא שטויות. כן, אני יודעת שאתה לא משקר, אבל עדיין, אם נעצור ונהיה כנים לרגע 

 יודע שזה לא מה שאתה באמת צריך. 
 כן, צריך.

   אתה לא חסיד אומות עולם או מקריב את עצמך למען האנושות. אתה עושה את זה כי אתה צריך. 
כן זה מוזר. הרי כולם אומרים שהם המלאכים בלבן והם נראים כל כך טהורים ויכול באמת להיות 

 אתה לא מספיק זמן כאן כדי לשפוט.  -שהרוב המוחלט נמצא כאן כי הם באמת כאלה
אבל אתה יודע שאתה עצמך פה לא בגלל שאתה כזה. אתה כזה כי משהו בך אמר שהוא לא יוכל 

 תהיה פה.  לחיות בשקט אם לא
 זה שאתה מוכשר משחק לרעתך הפעם. -כן

 אבל אני לא אתך לך מנוחה.  –אני לא יודעת אם זה שאתה יכול מכריח אותך להיות כאן 
זה שאתה יכול וזה שאני פה קצת ״דפק״ אותך. אבל אין לך על מה לכעוס. אתה אשם בזה שאני כאן. 

 אתה זה שעוררת אותי והבאת אותי לכאן. 
 שאני קיימת אצל כולם נכון? ואני שקטה מכל מיני סיבות.  אתה יודע

לפעמים אני קבורה כל כך עמוק שאנשים שוכחים שאני קיימת. לפעמים ישנם המון מנגנוני הגנה 
 שמשתכללים במהלך השנים ואני נמצאת מאחוריהם. 

 טית. הרבה פעמים זה באמת טוב. הרבה אנשים חיים בצורה שקטה ונינוחה כשאני לא דומיננ
אבל לצערך אני לא כזאת. אתה קצת תמים בזה שתמיד אמרת שצריך להיות מאוד אמיתי עם עצמך. 
״כנות זה הדבר הכי חשוב״. אבל הנה, עכשיו אני גדולה, חזקה ונוכחת ואף אחד לא יכול לומר לי 

 ללכת. 
 והכל בגללך. או בזכותך. זה עניין של הסתכלות.

השיקולים הקרים והקוגניטיביים כל  -או לחשוב. אני לא לבד פהאני לא אומרת שאסור לך להחליט 
 הזמן כאן. 

אני יודעת איך לגרום להם להיות איתי. וכשאני לא מצליחה לשכנע אותם להצטרף,  –אבל אני חזקה 
 דומיננטית. אבל המקור שלי הוא טוב, באמת. -אני גורמת להם להיחלש. כי ככה אני

תי מהמקום שחיפשת איך לא להיות כמו כולם. וזה בסדר, אני כאן נולדתי מזה שחיפשת טוב. נולד
 ואני לא הולכת. 
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 פסיכולוגיה -השתיקה/ מישל סטרשנוי
 

 השתיקה היא מאיימת,
 אם אתה מבחין בה או לא.
 אם אתה מאמין בה או לא.

 היא שם.
 

 השתיקה היא כואבת,
 יותר משריטה על לחי,

 יותר ממכה חדה,
 יותר מכוויה.

 
 השתיקה היא מייסרת

 היא גורמת לך לדמיין,
 היא גורמת לך לתהות,
 היא גורמת לך לסבול.

 
 השתיקה היא עמוקה

 היא צוללת עמוק,
 ללא בלון חמצן,

 ולא מרפה. 
 

 השתיקה היא קשה, 
 תאמר. -אז בבקשה

 תדבר, תגיד, תצעק
 -תבוא, תזעק, תקרע

 אני פה.
 

 אני פה כדי לא לשתוק.
 -אני פה כדי לקבל

 אותי, אותך אותנו.
 

 התקווה תנצח את השתיקה.
 אני פה כדי להישאר.
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 מדעי החיים -הזמן האבוד/ בעילום שם
 

 מפסגות הזמן
 וממרומי שנים עברו

 רואה אותך בנפשי
 בתחילת הימים –אי שם 

 
 רואה אותך

 כצללית דהויה
 כנשמה מתפוגגת

 בתחילתו של הזמן האבוד
 

 בי, בתוכי, בדמיוני
 כתהולכת ומחיי

 מתפלשת בקישוטי הזיכרונות
 מתפרצת ברוחות הנשמה

 
 מוצאת אותך,

 שם על אם הדרך
 בחיקה של תחנת הגמר
 שם נעצר הזמן מלכת.

 
 מכאן משם,

 מאי שם
 ואחר הזמן האבוד,
 אלייך יוצא המסע

 
 לזכרו של חיבוק מרפא
 למענו של חיוך מצמיח

 למשובה של נשמה חובקת
 יוצא המסע

 
 שם על אם הדרך,

 מתחננת לזיכרוני האלים
 לשובה של יד מלטפת,

 ולמגעו של חיבוק חולף
 אלייך יוצא המסע.
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 זיכרונות
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 מדעי החיים-אדונית הזיכרון/ לורנה רובינוב
 

 בלילה חשוך וזרוע כוכבים
 סעי לאט בכביש אל האין סוף

 רוח קרה תסחף אותך
 ליקום מקביל, לזמן אחר

 
 השמש תזרח

 יעלה מבין העציםכדור האש הכתום 
 ממריא באיטיות כלפי מעלה

 כל כך רחוק ועדיין מוחשי מן הכול
 

 ואז, בלידתו של יום חדש
 בוודאות האור

 בעיניים פקוחות
 בביטחון שמשרה עלייך החום

 תוכלי לסטות מן הדרך הראשית
 

 דית יתפלסי לך דרך צ
 שכבר סללת

 ובינתיים הספיקה לגדל עשבים
 

 אל הזיכרוןשביל העפר הקטן יוביל 
 הזיכרון הוא נצחי, על זמני

 ובה בעת, כמו לא היה קיים מעולם
 מוכר ומוחשי

 ועם זאת, זר ובלתי ניתן לתפיסה
 נערי בעדינות את רשת הקורים שנטוותה על זיכרונך

 לא תרצי לפגום בו
 התעטפי בזרועותיו, כאילו היה שם תמיד

 מהרי, שלא יחמוק לך
 

 ת החדותבעמקי המוח, בשיפולים ובפניו
 החלה תנועה

 האם הזיכרון הוא אותו זיכרון?
 דית היא אותה הדרך?יהאם הדרך הצ

 עדיין עטוף הוא בגלימת התמימות? בקליפתו הזוהרת?
 לטריות? או לריקבון? הפכהנ ובוסריות

 נעשה הוא לכרך? או לשיממון?
 

 והאם את, ההולכת בדרכים מתפתלות בחשכה
 הצופה בלידת החמה

 צדדיותהסוללת דרכים 
 מנכשת עשבים

 כורתת עצים
 שליטת בעלי החיים

 אדונית הזמן, המרחב והיקום
 העבר, ההווה והעתיד

 האם את, זו את?
 או שאולי בכלל, את מישהי אחרת?
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 פסיכולוגיה -השיבה הביתה/ עדי ליבנה מימון –אנשי העפר 
 

זה היה לא רחוק, ועם זאת אי שם, במדבר השממה והאין. בעודנו נוסעים בג'יפ מפואר, המגן מן 
השמש הקופחת עד למחצית הרתיחה, הוא סיפר את קורותיו. הבטתי מבעד לחלון. השחור נבלע 

 בשממה, אולם נוכח עד אין קץ, וגרם לי לחוש את חיוורוני בעוצמה חזקה מאי פעם. 
קבוצות מקלות וזרדים, מוכי יבלות. נודדים כנגד רוחות השמיים בצייה מעוקרת הם מסתופפים תחת 

מקלט. רועים את צאנם על אדמת הכזב, ולצלילי הלמות הפטיש כורים ממנה בזעם ודמעות את אותה 
הבטחה נושנה, שכרו אבותיהם. אולי יצליחו הפעם גם הם לסדוק את כוחה. אם יחליט אלוהיהם 

ו לגעת בגרגירי המלח, מקור חייהם. אחר כך יעמיסו את הגרגירים על דבשות לעשות עמם חסד, יזכ
לא דרך. יחצו גאיות והרים אל העיר שבקצה המדבר, ואך אם  -הגמלים, ירכבו ימים אחדים בדרך

 יוכלו למכור את הגרגירים ולרכוש מעט דגן.  –יצלחו את המסע 
העפר, עשה את דרכו לעיר שבקצה המדבר,  הוא סיפר שנולד שם, והונח תחת שיח. סוחר מלח מבני

כאשר שמע יבבה חלושה. השקט האילם איים לבלוע אותה אליו, לתמיד. בתחילה חשב שהוא הוזה, 
הלוא אין זה ייתכן, זה לא יכול להיות קול תינוק. הוא התבונן בסביבתו, חיפש את סוכותיהם של בני 

בו, והחליט לרדת מגמלו, להרוות את צימאונו, השבטים, ולא מצא אותן. הוא חש כי סחרחורת אחזה 
ולחטוף מנוחה קלה. בעודו אוסף זרדים לריפוד יצועו, הוא הבחין בו. לחייו אדומות חרף גון עורו. 
דאגי התבונן ברך באימה, חש על סף שיגעון. בצעדים מדודים ואיטיים, התקרב אליו. הוא הושיט 

טת, וחש את גופו שטוף הזעה. אימץ אותו אל ליבו, זרועותיו והרים אותו בזהירות מהאדמה הלוה
 והחיש צעדיו בחזרה אל גמלו. לקח במהירות את כד המים והשקה אותו. 

קול היבבה נרגע במקצת. דאגי הסדיר את נשימותיו, ולגם גם הוא מעט מים. הוא התקשה להאמין. זה 
בלהות. הוא הכה בפניו בפראות, אולי התייבש, אולי חלם חלום  -בטח החום הקודח שמתעתע בו 

טוש תינוק ימנסה להתעורר, אך נחתה בו ההכרה כי אינו הוזה. דמעות ניגרו מעיניו. מיהו חסר הלב שי
במדבר החם בעולם, יפקיר אותו אל מותו הוודאי? ואולי, במחשבה שנייה... זו אחת הנערות חסרות 

  האונים, שפיתו הסוחרים בהבטחות, אך הפקירון לגורלן.
נפגשנו על גדות הנילוס הכחול. ישבתי לבדי עם המחברת, כתבתי ללא הרף, מי המפל המכים בנהר 
הכתיבו לי את הקצב. או שאולי היה זה הקצב לו הייתי נתונה בשנים החולפות. הצחוק התמים, שלא 
הרפה, עד שנאלץ לחדול באחת. האובדן. ימים שנגדעו בטרם עת. אך הזמן חלף, וכעת הכאב על 

 הנעורים האומללים שנלקחו ממני שכך מעט. 
פטפוטי הרוכלים המציעים מיני טובין קטעו את מחשבותיי, כמו לועגים לי בעליבותם. חברותיי הלכו 
לקנות חטיף מאחד מהם, וחזרו גם אתו. הוא לא דמה להם בסגנונו, נראה יותר כמונו. כפכפים 

 פרועים וקצותיהם בהירות.  -וריםשירט לבנה, תלתליו שח-מודרניים, ג'ינס בהיר וטי
הוא השמיע ברמקול שיר של טדי אפרו, אתיופיה. הן צחקו ורקדו אתו, מניעות את כתפיהן מעלה 
ומטה. חבורה של ילדי רוכלים הצטרפה לצהלה. ההמולה שיצרו הפרה את השצף ששטף אותי. אנחת 

, שאיש מהם לא הבחין בכך. פרט חוסר שביעות רצון בקעה ממני, אך הם היו כל כך מרוכזים בריקוד
אליו. הוא הסתכל עליי, אחז בידי. בלית ברירה קמתי והצטרפתי לריקוד. המנגינה הרוטינית עשתה את 
שלה, והדביקה גם אותי בשמחה הכללית. לפתע הרגשתי את עצמי כמרחפת, ממציאה לשיר מילים 

גל, שלא הפסיק והדביק את "אתיופיה, מאמה היי". רקדתי עד שבקע ממני צחוק מתגל -משלי 
 הסובבים. בזווית העין ראיתי אותו מחייך, חיוך מוזר, שנראה היה בעיניי באותו הרגע כבן אלף שנים.

יכול.  -החזרתי את דעתי אל הצחוק, אותו הצחוק שכבר חשבתי שנגזל ממני על ידי שרביטו של הכל
 , מאמה היי.התמסרתי אליו, וצחקתי עד כלות, צרחתי אל השמיים. אתיופיה

לאחר הריקוד המשוגע, התיישבנו בצל אחד העצים, שתינו קצת מים. צופיה הרתיחה קפה והוא הציג 
את עצמו. גטהון, גר באדיס, בדיוק נפרד מקבוצה שהדריך שבוע. דניאל אמרה שזהו גטהון האגדי, 

הוא צחק והצטנע, שכולם מדברים עליו, וזכינו במספר ימים פנויים עד הטיול הבא המשובץ ביומנו. 
אלה. הר געש אימתני במדבר המסוכן בעולם. ואנחנו, שנמשכנו לסכנה  -הציע רעיונות, אולי ארטה

 כמו לאש, הסכמנו כמובן מיד. 
עוד באותו הלילה, נסענו למזרח. כאשר חלפנו על פני העיר שבקצה המדבר, עצי סדום החלו ללוות 

 -וקקת החיים אל מדבר המוות. הנופים התחלפו אטאת דרכנו, כמסמלים את שביל הבריחה מהעיר ש
אט, וליבי נמלא ברעש איום. התבוננתי בדניאל וצופיה, נראה שהן הרגישו כמוני. הרעש הלך וגבר. 

 הגענו לאגם המוות. –השעות נקפו, עד שגטהון הכריז 
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ורוד, צהוב, תכלת וירוק זרחניים. אחזנו ידיים בשתיקה. עצרנו את  –צבעי הגיהינום אפפו הכל 
 נשימתנו, כדי לא לשאוף את התחמוצות המסוכנות שבאוויר. עד שלא יכולנו עוד. חזרנו לרכב. 

 נסענו ימים אחדים. מיום ליום הרעש הצורם שבליבי החל לתת יותר מקום לדממה. באחד הימים, בין
הערביים, גטהון התחיל לדבר. סיפר שכאן, על פי התהום, התחילו חייו. סיפר על אביו דאגי שנפטר 
זמן קצר אחרי שאסף אותו אליו. על הזקנים אשר גדל בחיקם, הנדודים, הפיכתו לסוחר מלח, והמעבר 

 אל העיר שבקצה המדבר. ואז שתק.
, המתנו למוצא פיו. באחד הלילות זרועי שתיקתו נמשכה ימים אחדים. ואנחנו, שלא יכולנו לשאתה

שחור כעלטת הליל, ועיניהם  -הכוכבים, הוא המשיך לספר. הגעגוע אל אנשי העפר, שצבעו כצבעם 
בוהקות. געגועיו לאביו המאמץ, בן העפר, שהצילו מלוע המוות. אל לילות זרועי כוכבים כלילה זה, 

 עת מוצאים מים באדמה המקוללת. לבה מתפרצת, צימאון ושמחת הרוויה שאין דומה לה,
חשתי מעט כמוהו. הגעגוע הציף את גופי. געגוע לצחוק מתגלגל, לבית החם, למי שהייתי, ועשיתי 
הכל כדי לא להיות. שאלתי אותו, את אותה השאלה שאחזה בי כל העת, שלא מצאתי לה מנוח בליבי. 

 שאלתי למה אינו חוזר, אם הוא כל כך מתגעגע.
ואז השיב. גם אני, כמו רוב בני האדם, עובד על הסיפון, ממאן להשתחרר מהכבלים.  הוא שתק קצת,

מעדיף אותם על ידיי, את האוכל הנדחס אל פי, ובלבד שלא ארעב, אמתלת המרגוע לנפש הכפותה. 
אך לפעמים, שורקת המיה רחוקה בנפשי, המזכירה את שעבר וקוראת לי לשוב. כשעלינו להחליט אם 

ה, לחזור אל השורש, או לשוט באשליית חיינו, לרוב אנחנו בורחים. נדירות הפעמים ילהקשיב להמי
שבהן אנחנו מתמסרים, חוזרים לעצמנו שבים הביתה. צוחקים עד כלות. ואז בדרך כלל, חוזרים 
לשביל הבריחה. אבל, מי יודע מה צופן העתיד. כך או כך, לא בטוח שאנו אדוני השליטה. כי כשמכוון 

 וכשלא מכוון ייתכן שיקרה, ובכל מקרה מורכב מכדי שקיומנו הדל יוכל לתפוש. זה קורה,
זה היה לא רחוק, ועם זאת אי שם, במדבר השממה והאין. תחת שמי כוכבים, נתמלא הלב בגעגוע. 
השחור נבלע בשממה, אולם נוכח עד אין קץ, וגרם לי לחוש את חיוורוני בעוצמה חזקה מאי פעם. 

רחוק, ועם זאת פעמים קרובות כל כך, אי שם. בתוך שאון הממאן לישון, הממאן  היום אני כאן, לא
 לנשום. סדקים, מגע ידו של הזמן.

 אולי יבוא יום ואשוב.
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 רפואה  -מרגיש בבית/ אהוד גת
 

 "חופש!" קראתי לחבריי ביציאה מאולם הבחינה "דולפי" כשחיוך מאוזן לאוזן מרוח על פניי. 
 ?!" עומר השיב בקול חרד מיד כששמע אותי מתקרב.17 "מה ענית בשאלה מספר

"עזוב", שקד ניסתה להרגיע אותו, "זה מאחורינו, לדעת שטעית לא יחזיר את הנקודות שאבדו 
 במבחן".

"לא ייאמן, סיימנו שנה א' בלימודי רפואה!", הכרזתי בגאווה ובאושר שרק מי ששרד שלוש שעות 
אקסטזה שלא הצלחתי להתרכז בתלונות חבריי על  אתי בכזשל מבחן באנטומיה יוכל להבין. היית

 השאלות המכשילות.
 ...", עומר לא הרפה.17"רגע, אהוד, בקשר לשאלה 

"הייתי שמח להשוות איתכם את התשובות", קטעתי אותו, "אבל כמו שאתם יודעים אני חייב למהר 
לצאת להתנדבות בחווה לשדה התעופה". לאחר חודשים של לימודים מפרכים ומאומצים, עמדתי 

 במרכז ארגנטינה שבה אעביר את חופשת הקיץ.
נפרדתי מהם בחיפזון וחלפתי על פני המזרקה בדרכי לשערי הפקולטה. חשבתי לרגע על כל האירועים 
המשמעותיים שחוויתי לצידה, החל בהודעת הקבלה כשלמדתי בקורס קיץ להכנה ללימודי הרפואה, 

זו, וכלה באכזבות והצלחות שונות; המזרקה תמיד נותרה שם כסלע דרך חברויות שנוצרו בנקודה 
 יציב בשנה כה הפכפכה. לרגע הרגשתי בבית, זה היה המקום הבטוח שלי.

חיש קל שמתי פניי אל דירת השותפים בה התגוררתי, אספתי את תיק המטיילים, ה"מוצ'ילה", 
 שארזתי, והוריי הגיעו כדי להקפיץ אותי לנמל התעופה.

"אל תשכח לשלוח כל יום הודעה", אמי הדגישה בדאגנות והגישה לי מכשיר טלפון, "זה טלפון 
לווייני שיכול לשלוח מיקום מדויק, תהא היכן שתהא, במקרי חירום. שים את זה בכיס הפנימי של 
המוצ'ילה ואפילו לא תרגיש שזה שם". אמנם הרגשתי שהיא פוגעת בתחושת העצמאות והחופש שלי, 

 בנתי שאם זה מה שישקיט את ליבה של אמי, לא אשמיע קול התנגדות. אך ה
בשעת ההמתנה לטיסה שיננתי שוב את פרטי המכונית שאמורה לאסוף אותי ומיקומה, שהרי לא 

לוויה, כמוה כשלט ניאון מהבהב -ארצה להתברבר ברחובות בואנוס איירס עם מוצ'ילה בגודל של בן
 המקומיים "תשדדו אותי".המודבק לגבי ומפציר בעבריינים 

ההתרגשות לא הניחה לי, החלטותיי עד לנקודה זו תמיד היו כל כך מתוכננות וזהירות, ובפעם 
הראשונה הרשתי לעצמי לנהוג בספונטניות, שהרי רק שבועיים קודם לכן דפדפתי בין התנדבויות 

דול, והנה מצאתי באפליקציה המיועדת להרפתקנים המחפשים לתרום מעצמם ולגלות את העולם הג
 נודע. -עצמי על מטוס בדרך ללא

מוקדם בבוקר הגעתי לארגנטינה מלא באופטימיות ומוטיבציה להפוך את העולם למקום טוב יותר. 
אספתי את המוצ'ילה, מצאתי את הרכב בדיוק במקום, "הכול מתקדם בהרמוניה מושלמת", חשבתי 

 לעצמי.
בפני אחראי ההתנדבות שהגיע עם רכבו, "נעים מאוד, "אולה" הפגנתי את כישורי הספרדית שלי 

אהוד". "נעים מאוד, חורחה. סוף סוף אנחנו נפגשים!" הנהג השיב. הוא היה בחור צעיר יחסית, 
בערך בגילי. בגדיו היו מרופטים והופעתו יחסית מוזנחת. "אתה בוודאי עייף", הוא סינן לעברי, 

לא רחוק מפה, להתרעננות. למען האמת, גם לי לא תזיק "אפשר לעצור אצל חברי הטוב, חואן, שגר 
 מנוחה בטרם הנסיעה שלפנינו". לא הספקתי לענות ורגלו של חורחה כבר לחצה על דוושת הגז.

אמנם הנסיעה לא ארכה למעלה מעשרים דקות, אך יכולתי להבחין בקלות כיצד הנוף מסביבנו 
 ם הופכים אט אט לשכונות עוני אפרוריות. משתנה, ובנייני היוקרה והבתים הפרטיים הצבעוניי

אספקת מים וחשמל רציפה  פילוכמה הממשלה מזניחה את האזורים הללו, כשאעד חורחה סיפר 
ותקינה אינה קיימת. חשבתי באותו רגע כמה שפר עליי גורלי שנולדתי "במקום הנכון למשפחה 

 הנכונה", כמה העולם מרגיש אקראי לפעמים.
באוטו ועלינו לדירתו של חואן. "חורחה, יקירי!" חואן פתח את הדלת ובירך השארנו את הדברים 

אותנו בחיבוק ונשיקה, כנהוג בתרבות הלטינית. התיישבנו במרפסת והשניים סיפרו לי על חוויות 
על מעשי קונדס שעשו בכיתה, על טיולים גדולים שערכו, על משחקי הכדורגל  –משותפות מילדותם 
רונות מעונת האליפות של הקבוצה המקומית. שוחחנו במשך שעות ורותקתי השכונתיים ועל זיכ

למשמע אוזניי. חואן אירח אותנו בחמימות ומזג לנו יין. מהר מאוד הרגשתי כמו חלק מחבורתם, 
 במפגש העלאת זיכרונות, ולא כאורח במפגש בין תרבויות רחוקות.
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ערביים והתחלתי להרגיש את העייפות נפרדנו מחואן והמשכנו בנסיעתנו, כבר הגיעה שעת בין 
 המצטברת אחרי הטיסה והיין, שהוסתרה היטב עד לנקודה זו על ידי האדרנלין בדמי.

השמיים התקדרו עבים וגשם הכביד על הראות. אחרי נסיעה קצרה חורחה עצר את הרכב לצד פונדק 
ה לא הייתי במצב דרכים, הוא הציע שננוח כמה שעות ונצא עם שחר; הסכמתי כמובן, בכל מקר

 לשקול החלטות לעומק.
 חורחה ניגש לקבלה כדי לסדר את העניינים וניגש אליי עם המפתח לחדר שלי.

ואני אהיה בצד השני של  101"שכרתי שני חדרים פרטיים, התשלום בבוקר. אתה בחדר מספר 
 ים מהמכונית". . חכה לי פה", הוא הורה לי, "אני הולך להוציא את התיק117המסדרון, בחדר מספר 

בזמן ההמתנה לחורחה בחנתי את המקום ואת הנוכחים, רובם היו ארגנטינאים ולא תיירים זרים, נראה 
 שאנו מחוץ לתחום האזורים התיירותיים.

חיכיתי וחיכיתי, וחורחה לא הופיע. יצאתי החוצה לחפש את רכבו, לא היה לו כל זכר. התחלתי 
יים ולא מצאתי כל סימן לנוכחותו של חורחה. רצתי לחדרו להרגיש לחוץ, הקפתי את ההוסטל פעמ

של חורחה ודפקתי על הדלת. דפקתי ודפקתי, אך ללא מענה. "חורחה!", צעקתי, "תפתח לי!" קראתי 
 מול הדלת הנעולה. התקשרתי לחורחה, הצליל הנשמע היה של קו שאינו מחובר.

שנכנס איתי לכאן והזמין שני חדרים? זה  ניגשתי לקבלה אחוז בהלה, "סליחה, ראית לאן הלך הבחור
 מקרה חירום!" "אדוני, אני מצטער, אבל אותו בחור הזמין רק חדר אחד". 

נותרתי המום וחבטתי בעצמי במחשבותיי, הייתכן שנפלתי קורבן ל"עוקץ"? איך יכולתי להיות תמים 
אמור להספיק ליום כל כך? איך השארתי את המוצ'ילה ללא השגחה? הרי מלבד סכום זעיר שהיה 

 הנחיתה, כל כספי המזומן וכרטיסי האשראי שלי היו מוחבאים בה!
החלטתי לפעול בהקדם ולצאת לתחנת המשטרה המקומית, מילאתי תלונה עם פרטי המקרה והשארתי 
את פרטיי. השוטר האחראי הפגין כלפיי אמפתיה, הוא אמר שאני מזכיר לו את בנו שמטייל כעת 

 שביכולתו כדי לעזור. בברזיל ושיעשה כל
"שלום", ענו לי בעברית מן העבר השני.  בדרכי חזרה להוסטל קיבלתי שיחת טלפון ממספר לא מוכר.

"שמי קרלוס, אני ראש הקהילה היהודית בבואנוס איירס. אחד מחבריי, שוטר במקצועו, סיפר לי שיש 
לו אך לא ידעתי מה לומר, רק ישראלי במצוקה, ורציתי לשאול לשלומך ולהציע את עזרתי". הודיתי 

 רציתי שיחזירו לי את חפציי.
חזרתי להוסטל והתיישבתי על הרצפה הקרה בסלון המשותף, מנסה להירגע ולחשוב מה לעשות. 
הרגשתי בודד וחסר אונים. "היי, למה פניך כל כך נפולים?" קול נשי רך שאל אותי באנגלית. סיפרתי 

"וואו, נורא! קשה להאמין שאנשים ינצלו כך תמימות וטוב  וני.לה את הסיפור עם דמעות חנוקות בגר
לב של אדם שרק בא לעזור", היא אמרה. "תזכור שאלו רק חפצים, העיקר שאתה בריא ושלם! סביר 
להניח שלא תצליח להחזיר את התיק, אני מציעה שלא תתעסק בזה ותנסה ליהנות מהחופשה שלך. 

 אני הגעתי לבד לטיול של חודש. שמי פארה, דרך אגב". תצטרף אליי מחר ונכיר את האזור, גם
על אף התסכול מהחוויה הקשה, פארה הצליחה לעודד אותי מעט. קבענו להיפגש בבוקר והלכתי 

נזכרתי פתאום בטלפון הלווייני שקיבלתי מאמי והכנסתי  לחדרי בתקווה להתקלח ולישון סוף כל סוף.
סיפרתי לו בהתרגשות כי אני מסוגל לאתר את המוצ'ילה. עמוק לתוך המוצ'ילה. התקשרתי לקרלוס ו

הוא אמר כי מיד יעביר את המידע למשטרה, וכי ידבר עם חבר טוב נוסף שלו, לא אחר מאשר שר 
 הביטחון הארגנטינאי, כדי שיפעלו בעניין בהקדם.

נו לצד בבוקר הסתובבתי עם פארה ונהניתי להכיר אותה ולראות את העיר היפה. בשעת השקיעה ישב
 המזרקה שבעירייה והתפעלנו מצבעי השמיים היפים. הטלפון הנייד שלי צלצל, זה היה קרלוס.

"אהוד, השוטרים פשטו על הדירה שהובלת אותנו אליה. נמצאה שם מאורת סמים והעבריין נעצר, 
ן נותרו בו רק הדרכון שלך יחד עם הטלפו -אבל לצערי התיק שלך נמצא ריק מתוכן כמעט לחלוטין 

 הלווייני, שהיו בתא הפנימי". חיוך עלה על פניי, הבטתי במזרקה והרגשתי שאני שוב בטוח.
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 מדעי החיים  -חיוך משועשע / מאת רננה פריד
 

אני זוכרת את החיוך המשועשע שלך. זה היה בסוף הקיץ, לפני שנתי הראשונה באוניברסיטה. היינו 
שעות עייפות, בהן אף אחד כבר לא רצה לעבוד. מדברים במשרד שלך, לקראת סוף היום, בחצאי 

שינויים גדולים עמדו בפתח ואני סיפרתי לך הכל. על החששות שלי, עכבר הכפר, מהמעבר לעיר 
הגדולה; על החלום שלי להיות מדענית; השאיפות, התהיות, התקוות. אני דיברתי ודיברתי ואתה היית 

ור אימהית המביטה על אפרוח שהחל לצמח נוצות מקשיב, עם חיוך קטן, רציני ומשועשע, כמו ציפ
של ממש, אך עדיין מפחד לעוף לבד. ואחרי שהיית מקשיב היית מספר לי על עצמך. איך הרגשת אז 

כרונות מלפני שנים התעוררו בקרבך יכשפרשת לראשונה כנפיים, איך החלטת לאן לנתב את דרכך. ז
יים והיה צריך לעצור. והכל היה ממשיך והחלת מדבר בשטף עד שהגיעה השעה ארבע אחר הצהר

 בשיחה הבאה. 
כשהגיע הרגע עפתי בלי להביט לאחור. הייתי חוחית היוצאת לנדודיה ומרבית הפחדים התחלפו 
בהתרגשות משונה. אך מהרגע בו פרשתי כנפי, ראיתי כי לא היה ממה לפחד. המעוף היה משכר. 

ידע. נופים מסתוריים, יפיפיים, מפלצתיים נופים כה רבים התגלו בפני, כשעפתי בשמיים של 
ומכשפים. לא רציתי להפסיק לעוף, והרחקתי יותר ויותר, כמעט ללא הפוגה. בשנתי הראשונה כמעט 
שלא חזרתי לקן. הסחרור היה גדול מדי. מערבולות רוח עשו בי כרצונן, לא הצלחתי לנווט את דרכי 

השנייה הכל השתנה. הסתגלתי לשגרת הלימודים,  מבלי להיסחף, נזרקת מכיוון אחד למשנהו. בשנתי
לחיים שמחוץ להם, הצלחתי לשלוט בכיוון מסעי. חזרתי לקן יותר ויותר, מוצאת נחמה ותמיכה 
במשפחה אוהבת. לקן שלכם לא חזרתי, בו היית אתה והאחרים. חשבתי שיש לי זמן. פנטזתי איך 

בהתרגשות, ואתם תהיו גאים באפרוח הזה, בגמר התואר אבוא עם תעודה וחיוך ענקי, אצייץ לכם 
 שעזרתם לו ללמוד לעוף. כמה שטעיתי.

ביום שגיליתי, נראה היה שהעולם מחייך. זו הייתה לי חופשה אמיתית ראשונה. כל המבחנים נגמרו, 
תכול השמיים היה מושלם והשמש כמו הביטה בחיבה על העולם. השקפתי מהחלון, ליבי מלא 

וחשבתי לעצמי, למה לא עכשיו? למה לחכות עוד שנה? אז צלצלתי. כשהקול בשמחה ובאופטימיות, 
ענה לי, הבנתי שמשהו לא כשורה. מהנימה האפלה של ברכת השלום התחילו גם בראשי לעלות 
מחשבות אפלות. בטח מישהו נפטר, חשבתי לעצמי בהיסח הדעת, והתחלתי לחשוב מי קשיש מספיק 

 א היה קשיש לא מוכר. זה היית אתה. כדי לענות על הדרישות. אבל זה ל
 תחילה חשבתי שלא שמעתי טוב. הרי זה לא יכול להיות. אתה? מבין כל האנשים? דווקא אתה?
"מה?" גמגמתי. הקול חזר על הבשורה. סגרתי אחרי את הדלת ואחזתי בכיור, מייצבת את עצמי. 

מוגלה רעילה, מנקה את נפשו, הקשבתי לקול שסיפר לי את השתלשלות האירועים, כמו מנקז מעצמו 
טיפה אחר טיפה. עמדתי שם, סופגת כל מילה, מנסה לחבר את המילים המטפטפות למשפטים בעלי 
היגיון. מפרקי שאחזו בכיור כבר הפכו לבנים. ראשי הלם בחוזקה, ליבי פעם בקצבים משונים והאור 

ממה שאך שמעתי, למסך על  נראה פתאום חזק מדי, מסנוור. בניסיון לזכות בכמה שניות של חסד
הבלגן וההמולה בראשי, מוחי שלף את כל מה שידע על לוקמיה. אבל איך זה הגיוני בכלל? לוקמיה? 
אותה מחלה שהמרצים משתמשים בה כדוגמה כשמדברים על פיתוחי תרופות? אותה מחלה עם 

ו לצלצל, לא הטיפולים החדשים? אותה מחלה שהיללו את צורות האבחון המתקדמות? אוזני החל
עמדתי בהלם. שום דבר כבר לא נראה הגיוני. אתה צעיר ובריא, זה לא באמת יכול להיות. נכון? 

 נכון?!
"די!" קראתי. "בבקשה, בוא נדבר רגע על משהו אחר". הקול הבין. גם הוא, כמוני, היה צריך הפוגה 

אחרים. למשך מספר  מהתחושות. קולו המיוסר סיפר בלי מילים על כובד הנטל שנשא בלי לשתף
 דקות, העמדנו פנים שכל מה שדובר בשיחה עד כה לא התרחש. 

נתנו לעצמנו מספר דקות לשכוח, כאילו לא היה הדבר מעולם. ואז שתיקה. חזרנו לדבר עליך בהיסוס 
מה, פוחדים להמשיך לחטט בפצעים. לאחר שהשיחה נסתיימה, יצאתי להביט שוב החוצה. העולם 

 רסתי על המיטה והתחלתי לבכות.לא חייך יותר. ק
מאותו יום שגיליתי, התחלתי ללכת לים בלילות. השמיים היו שחורים כל כך, ריקים מכוכבים. הגלים 
כהים וכועסים, מתנפצים באלימות על סלעי החוף, מקציפים רסס לבן בקולות שדמו ללחשושי 

 ו. נחשים. מצאתי נחמה משונה בנוף הזה, היגון נראה כה מתאים בתוכ
כמה ימים אחרי השיחה עם הקול, חזרתי לבקר בקן בו לא ביקרתי זמן רב. יצאתי מהמכונית בהיסוס. 
הדרך הכפרית השתרעה לפני, ריח האוויר כה מוכר וביתי. כמה אדם יכול להשתנות אחרי שהוא יוצא 

 למסע? הרגשתי כה שונה מהאדם שיצא מהדלת ההיא בפעם האחרונה. 
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מבטי עלה אל עץ השסק הסמוך. נזכרתי איך הייתי מביטה בפירות הבשלים התחלתי ללכת לאיטי. 
טפם. אתה היית קוטף אותם ובחמדנות עם בוא העונה ואיך הייתי מתוסכלת מכך שלא הצלחתי לק

 עבורי, צוחק ואומר שהינה סוף סוף יש יתרון בלהיות כה גבוה.
יה תמיד. רק האור היה כבוי. וכיסאך עמדתי מחוץ למשרד שלך. החלון היה פתוח והכל נראה כמו שה

היה ריק. לא הצלחתי לעצור בעד הדמעות. שמחתי שלא היה איש בחוץ. נכנסתי פנימה ונפגשתי עם 
הקול. כל עוד היו איתנו אנשים נוספים בחדר, דיברנו על כל נושא שבעולם מלבד אחד. הראיתי לו את 

ימה קן משלה. כשנשארנו שנינו בחדר, הטבעת, והוא צחק ואמר, איך זה שחוחית קטנה כבר מק
 דיברנו רק עליך. מנסים להבין, משחזרים וכושלים.

בלב כבד פרשתי כנף לשנתי השלישית. יום רדף יום. מבטי היה מפוכח יותר בעת שעפתי. השיכרון 
התמים מהשנים הקודמות התנפץ. כל כך הרבה דברים הזכירו לי אותך. למדתי לשלוט בבכי, למדתי 

לסוף היום עד שהגעתי אל המחסה הבטוח שקראתי לו בית, שם יכולתי להתאבל. אני זוכרת לחכות 
ערבים בהם יצאתי מהמעבדה מאוחר, הולכת מהר במסדרון האפלולי של מדויקים, כשלפתע הייתי 
רואה אותך מולי מרחוק. כמה שמחתי אז! הנה אגלה שכל החודשים האחרונים היו איזה שהיא טעות, 

למקומו. כשהתקרבת מספיק ראיתי שאין זה אתה, ואותו אדם היה ממשיך לחלוף על פני  והכל יחזור
 בלי לשמוע את התנפצות האכזבה.

החודשים עוברים להם ואיתם ההשלמה. עקב בצד אגודל, נדמה שהפצע מתחיל להירפא. כשאני 
ם נראים כה הולכת עכשיו לחוף הוא נראה שונה. השמיים בשקיעה, מלאים בצבעים זוהרים והגלי

רגועים. הגלים שלווים, מפזזים להם מדי פעם בהתפרצויות עליזות. הבריזה חמימה ומלטפת. בפעם 
הראשונה שצחקתי על החוף מאז שהלכת, נבהלתי. זה לא המקום לצחוק בו. פתאום שמעתי את הקול 

גליים יחפות שלך, אומר לי שזה בסדר. שמותר לי לצחוק. מאז אני צוחקת יותר על החוף, הולכת בר
על החול, מביטה על הגלים השוקטים שמצאו להם מרגוע. לפעמים אני נכנסת למים, מביטה בגלים 
שממשיכים בתנועתם מקדמת דנא. מדי פעם כשגל שובב במיוחד מגיע אל החוף, מתיז נתזים חצופים 

י מביטה באותו על עוברי אורח, מגרגר לו על החול, אני נזכרת בכל הרגעים המצחיקים ההם, בקן. אנ
 גל שמח ונזכרת פתאום בחיוך המשועשע שלך. ומחייכת. 
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 רפואה -אלפונסו/ הגר פלצ'י
 

 על המלך אלפונסו השני שמעת?
 

כשהיא החליטה לצאת לטיול היא לא האמינה שבאמת תעשה את זה. לעשות דברים גדולים זה מסוג 
הדברים שוונסה ממש טובה בלדבר עליהם, ופחות טובה בלבצע. כמו אז בכיתה יא כשסיפרה לכולם 
שהיא רוצה להיות טייסת, או כשהכריזה שהיא עוזבת את הבית ועוברת לגור בתל אביב. כמו 

הפעמים שאמרה לעצמה ולכל מי שהיה מוכן לשמוע שהיא מתכננת להיכנס לכושר כי זה באינספור 
חשוב, ובריא וכי אם אחרים מסוגלים אז ברור שגם היא. מיותר לציין שוונסה לא הפכה לטייסת, לא 
עברה לתל אביב, ושהפעמים היחידות בהן היא רצה הן כשהטלפון מצלצל מהקצה השני של הבית 

 ים שלה. הגדול של ההור
אז כשבאמצע עוד יום שגרתי ומשעמם צץ לה בראש הרעיון לטוס לטיול תרמילאים בספרד, היא לא 
התייחסה אליו ברצינות, כמו מנבאת את כישלונו העתידי לצאת לפועל. מקדימה תרופה למכה. זה 

לזרוק  ובי מהעבודה ברעיון ולהתייעץ עם גילי שמטיילת בהודו אוטכמובן לא מנע ממנה לשתף את 
 -את עצם קיומו כהערה אגבית בכל שיחת חולין שקיימה. זו הייתה טכניקת השיווק העצמית שלה

תמיד להראות לסובבים אותה כמה היא בחורה מעניינת, מגניבה, שלא מפחדת לחלום, אחת שיוצאת 
לו ולוקחת את החיים לכיוון שלה, כש...בעצם היא יוצרת מצג שווא שמסתיר את היותה אדם שקשה 

 לצאת מאזור הנוחות שלו.
ובכל זאת, משהו היה שונה בזריקת הרעיון הספרדי הזה. הפעם היה משהו חזק בפנים בשריר הרצון. 
או שאולי היה זה שריר התעוזה. וונסה לא בדיוק ידעה להבחין בין השניים. אבל תחושת בטחון 

יציב בחייה. בלילה של הציפה אותה בכל פעם שחשבה על כך. פתאום הרעיון הזה היה הדבר ה
הרהורים לאחר שלא התקבלה ללימודי עיצוב ואחרי שעידן החבר הדביל שלה נפרד ממנה, היא 
הרגישה שהיא לא יכולה עוד לתת לחיים שלה להוביל אותה. היא התיישבה מול המחשב, לקחה 

 שאכטה ארוכה, והזמינה כרטיס טיסה.
נכון באימייל שלה(, הכסף שולם, הטיסה עוד שבועיים. זהו, זה נהיה אמיתי. הכרטיס בידיה )או יותר 

מה עכשיו? איך גורמים לדברים לקרות? איך יודעים לאן ללכת? ומה לעשות? ומה לתכנן? מה 
לרצות? היא אפילו לא סגורה מה טעם הגלידה האהוב עליה )קינדר בואנו או סניקרס( או מה הג'ינס 

ין מה היא רוצה לעשות חודש בספרד? חוסר הוודאות החביב עליה אז איך לעזאזל היא אמורה להב
הזה הפחיד אותה. עד נקודה זו בחיים שלה, כאשר לא היה לה ברור מה לעשות הייתה מסגרת שתגדיר 
לה את מהלך העניינים. בבית הספר זה היה לוח הזמנים העמוס, בצופים אף פעם לא היו חסרות 

בצבא ישי המפקד המניאק שלה תמיד דאג לרשימת  משימות שצריך לבצע או פעולות שצריך לכתוב,
מטלות שאין סיכוי לסיים לפני יום חמישי בארבע אחר הצהריים, ועכשיו בעבודה בבר בואו נגיד 
שאין רגע משעמם. בבת אחת נפלה עליה ההבנה שעכשיו אף אחד לא אומר לה מה לעשות או איך. 

 כה הבאה לעולם הגדולים.זהו, הגיע הזמן שהיא תתחיל לקבל החלטות לבד. ברו
 

המשמרת של שני בערב בבר היא בדרך כלל די רגועה. אפילו מנומנמת. אחרי הטירוף של הסופ"ש 
והאנשים שמתעקשים לצאת לקצת "גוד טיים" ביום ראשון, מגיעה הדעיכה של שני בערב. מעט 

רת בנות שחוגגות לקוחות קבועים ובודדים מתיישבים לאיזה כוס בירה או שתיים. לפעמים יש חבו
 מאורע לא מרגש ולא מיוחד. לפעמים חבורת קצינים שהרוויחו אפטר. 

וונסה, ניגשה באדישות לקחת הזמנה מבחור שישב לבד באחת הפינות. "מה אתה שותה?" היא שאלה 
. תיירים בבר ”I’ll have one of the local beers you serve“בלי להסתכל לו בעיניים אפילו. 

א דבר שקורה כל יום אבל מה שגרם לוונסה להרים את הראש במהירות מהפנקס אל הבחור הם אולי ל
הצעיר עם השיער הכהה והקצר היה המבטא הזר הכבד שלו. "מאיפה אתה?" היא שאלה בלי 
להתייחס לבקשתו. "אני אגיד לך אם תביאי לי את הבירה שלי" אמר התייר המסתורי במבט מחויך. 

לכה אדמונית" לשולחן הפינתי תוך פחות מדקה. היא הסתכלה על הבחור ונסה חזרה עם חצי "מ
במבט ממתין וקיוותה לתשובה מאוד ספציפית )טוב עם הר' המתגלגלת שלו יהיה קשה לטעות(. 
"ארגנטינה". הוא חייך בגאווה. "אבל היי אל תקחי את זה קשה" הוא הוסיף כבדיחה כשראה את 

.. חשבתי, יותר נכון קיוויתי שתגיד לי שאתה מספרד". היא הבעת פניה משתנה באכזבה. "סליחה
השיבה מעט במבוכה. "למה דווקא מספרד?" הוא שאל ולקח לגימה מהוססת מהמלכה. טעים. וונסה 
התלבטה לשבריר שנייה אם לפתוח את הנושא עם אדם זר לחלוטין. פאק איט. מה יש לה להפסיד? 
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אין לי מושג מה אני רוצה לראות או לעשות שם.. ולרגע "אני טסה לשם בקרוב ו...פתאום קלטתי ש
 חשבתי שנתקלתי בספרדי שיוכל לעזור לי.." 

"על המלך אלפונסו השני שמעת?" הוא שאל לפתע, כמעט לא נותן לה לסיים את המשפט.  "לא.. 
 II-הייתי צריכה?" היא ענתה לו מעט מבולבלת. התייר לקח לגימה ארוכה והסביר. "המלך אלפונסו ה

שלט בספרד במאה ה... תשיעית אני חושב, אולי עשירית. הוא התגורר באוביידו שזו עיר בצפון ספרד 
ושם היה הארמון שלו. בעודו שולט לו בכיף על הממלכה, הגיעה לאוזנו התגלית כי אחד משליחיו 

יידו. ק"מ מאוב 360כ  -צפון מזרח ספרד -יעקב הקדוש נמצא קבור בשדה במחוז גליסיה -של ישו
המלך הורה על בניית כנסייה על שמו של יעקב הקדוש באזור מקום קבורתו. לאחר סיום בנייתה, פתח 

עלייה לרגל אל הכנסייה, בקו ישר, בלי להתחשב בתוואי השטח דרך ההרים, הגבעות, היערות  במסע
 וכל מה שבדרך."

נה איך זה קשור אליה ולטיול "אוקיי...". אמרה וונסה חצי מתוך עניין חצי מתוך נחמדות, לא מבי
הכושל לעתיד שלה. "אז, הכנסייה הצנועה שנבנתה, היום זו קתדרלה ענקית ומפוארת שיושבת בתוך 

. והדרך הזו, שהמלך Santiago de Compostela -עיר גדולה שקרויה על שמו של אותו יעקב
השביל  Camino de Santiagoאלפונסו סלל, אנשים מכל העולם מגיעים לספרד בכדי ללכת אותה, 

 של יעקב הקדוש.. את רוצה להגיד לי שלא שמעת על זה מעולם?" 
חיוך החל להתרומם מהזווית הימנית של פיה. זה החל להישמע יותר ויותר כמו משהו שהיא יכולה 
לעשות. מה שהיא חלמה עליו. "זה טרק די מוכר" הוא המשיך, "עם נופים משגעים של הרים ועמקים, 

 ן כפרים פסטורליים ונהרות כחולים וירוקים ו.."הליכה בי
הפעמון מהמטבח צלצל. יש מנות להוציא לחבורת הקצינים. היא תעשה את זה מהר ותחזור לשמוע 
עוד על הקמינו הזה. כן! בדרך הקצרה אל המטבח וחזרה היא הריצה לעצמה בראש את השאלות 

נים בדרך? האם ההליכה קשה ויש מקום שתשאל את התייר המקסים. כמה ימים זה לוקח? איפה יש
 להטעין את הטלפון כל ערב? ואיך קוראים לו?

הוא ניגשה בהתרגשות לשולחן הפינתי אך הצעיר הארגנטינאי עם השיער השחור הקצר כבר לא היה 
ושטר  ”Be Alfonso. Walk your camino“שם. כל שנותר ממנו הוא חתיכת מפית שעליה כתוב 

 יורו.  20של 
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 מדעי החיים והרפואה  -תחושות בטן/ יואב שגב
 

ילדה פרומה בד' אדר תרפ"ח בתל אביב. לגבי שמו, לא היו לה  -את בנה יחידה, בן הזקונים, פרי בטנה
התלבטויות רבות, היה זה ברור שייקרא על שם אמה, הרבנית שנרצחה בפרעות בייליסאבסגרד 

רה ובזכות מתן השם, מצליחה לקשר בין עברה . כך הרגישה שאינה מתנתקת מעב1905-שברוסיה ב
שנותר שם להווה ולעתידה כאן בארץ ישראל. בין החיים שהיו ואינם בביאליסטוק הרחוקה, בה 

 ארץ ישראל.-נרדפה משפחתה לבין המקום אליו כמהו להגיע 
עם הגעתם ארצה בימי השלטון הבריטי, הקימו פרומה ובעלה, שלום, את צריפם הרעוע בשכונת 

נורדיה" בת"א ולמרות הדלות והקושי בחיים ללא חשמל ומים זורמים, ידעה המשפחה לצד קשיי "
   יום, גם רגעי שמחה ואושר וכך היה כשנולד בנם. -היום

כדי לכלכל את עצמם ואת ילדיהם עבדו השניים יומם וליל. שלום, החל לעבוד במחלקת התרופות 
הראשון ביפו עזר לו להשיג, כדי להקל על המחסור  בקופת החולים בעבודה שגיסו, הרוקח היהודי

הרב. במוצא, המושבה בהרי ירושלים, עסקה פרומה בתפירת מדים לאחיות ולרופאי בית החולים 
"הדסה". תקופות ממושכות לא הייתה בבית בשל עומס העבודה, כך ידעה כי תוכל לסמוך על שתי 

כבר מילדותו ניכר היה כי הבן הקטן והשקט, בנותיה הגדולות, שתטפלנה במסירות באחיהן הקטן. 
 ביישן ומופנם מאוד ונראה שהוא "שומר בבטן" את רגשותיו ונמנע להחצין אותם.

בשל בריאותם הרופפת ומצוקתם הכלכלית של הוריו ומסירותו הרבה אליהם, החליט הנער הצעיר, 
הסובבים אותו, התקשו  לוותר על המשך לימודיו בבית הספר למסחר והחל לעבוד במפעל תרופות.

לזהות על מה הוא מהרהר ולאן נודדות מחשבותיו בעת שהיה שורק לעצמו את הסימפוניות האהובות 
עליו שבקעו משידורי הרדיו שהקשיב להן מדי פעם ונצרבו בזיכרונו. אולם, לגבי נושא אחד לא 

 עצמאית.שאיפת העם היהודי להקים מדינה  –שקטה נפשו והוא הביע תכופות את דעתו 
ביום הולדתו העשרים, גויס הבן, נחמיה, להגנת המולדת. למרות שאמו ידעה שהוא עושה זאת בלב 
שלם, תחושות הבטן שלה לא נתנו לה מנוח. מיד בסיום האימונים, הוא צורף לחטיבת "גבעתי", 

מן החזית, השתתף בכיבוש הכפרים ג'ת וג'וליס ובליווי השיירות לנגב. למרות הקושי לשלוח מכתבים 
הקפיד ככל שיכול היה לשלוח למשפחתו מכתבים בהם סיפר מעט ממה שעובר עליו ובו בזמן דאג 
להרגיע ככל שניתן את דאגתם והוסיף כי אצלו "הכל בסדר" וכי לא חסר לו מאומה. באחת ההפוגות 

ד היה חזר הביתה לתקופה קצרה, סיפר בחשאי לאחותו הגדולה על הקרבות הקשים, המורל שלא תמי
גבוה, מחסור בתחמושת ובציוד רפואי ובעיקר על הגעגועים הביתה, תוך שהוא משביע אותה שלא 

 תספר להוריהם.
מנשייה שבדרום הארץ, נאלצו הכוחות הלוחמים -, בניסיון לכבוש את הכפר עיראק אל1947בדצמבר 

" כדי לנסות 1"גיס  , נקראה יחידתו להשתתף במבצע1948לסגת אחר שספגו אבדות רבות. בסוף יולי 
ולכבוש בשנית את המקום שהוחזק בידי האויב המצרי. ערב לפני צאתם לפעולה, הוא נקרא אל אוהל 

המפקד ניגש אליו ובידו תרמיל מרופט, הושיט לו אותו ואמר: "אין לנו די חובשים".  מפקד הפלוגה.
סור גדול וחש כי "בטנו כשפתח נחמיה את התיק, הופתע לגלות בו ציוד רפואי מועט, הבין שהמח

 מתהפכת" מדאגה. 
בליל הקרב, היעד היה כיבוש בית הספר המקומי והמתחם המגודר הסמוך לו בעת שהאויב המצרי 
התבצר על התל שמנגד. כל אימת שניסה מי מכוחותינו להתקרב לעבר הגדר נפגע מיד מאש מצרית. 

 ים הלך וגדל. הקרב הגיע לשעתו השנייה, מלאי התחמושת אזל ומספר הפצוע
בניסיון לחצות את הגדר, נפצע חברו לנשק. מיד כששמע את זעקתו, נחמיה הגיב מהר וללא היסוס, 

רץ לעזרתו ונפגע קשות בבטנו מצרור כדורים. פציעתו הקשה הקשתה על חבריו לנסות  הוא התרומם,
 לפנותו בעת נסיגתם. 

הכאבים היו כה עזים עד שביקש שירפו ממנו ויצילו את עצמם. האמצעים לטיפול רפואי במאהל 
 הפצועים בכפר ביל"ו שבו שכב ארבעה ימים והתייסר היו דלים. 

בצהרי היום, התבשרה אמו על פציעתו. מיד, החליטה שלא לחכות לשובו של בעלה כדי שלא לצערו 
שו עמו ליד מיטתו, היא ראתה עד כמה חמורה היא פציעתו ונסעה עם בתה למאהל הפצועים. כשנפג

וגדול סבלו. פרומה אמו, ניסתה לא לבכות לידו, כדי לא לצערו. בהכרה מלאה ותוך מודעות למצבו, 
תוך שהבליג על כאביו, ניסה נחמיה להרגיע ולעודד את אמו ואחותו, חזר וביקש מהן שלא תבכנה כדי 

 הבינו שפציעתו אנושה וכי ימיו ספורים.  שלא להגביר את כאבן. כשנפרדו,
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מחרת, חרגה ממנהגה ונמנעה מלהביט מאותו החלון ממנו הביטה על הנכנסים דרך שביל הכניסה ל
כדי לשהות עמם ברגעי החרדה לקראת הצהריים, הגיעה אחותו של נחמיה, לבית הוריה  לביתה.

כשזיהתה את מסלול הליכתו בעת שפנה בעוברה את פינת הרחוב היא הבחינה בו, ב"מבשר". הקשים. 
לשביל הכניסה, הבינה שהבשורה שבפיו היא  הנוראה מכל. השכול הגיע לבית המשפחה והוסיף 
לשורותיו משפחה נוספת משכונת "מעונות עובדים" בת"א. את בנה יחידה, נחמיה בסוקביץ', איבדה 

לם כשהוא עטוף בטליתו ספוגת בכ"ה בתמוז תש"ח. כעבור ימים אחדים נאלצה להביאו למנוחת עו
 דם. ה

משהסתיימו ימי השבעה, החליטו הוריו לשנות את שם משפחתם לשמו של בנם וזאת כבקשה 
יה. במשך שלוש השנים הבאות, דרשו ההורים פרומה ושלום -מאלוהים שינחמם על מותו של נחמ

באי ב"נחלת יצחק" יה, יחד עם משפחות שכולות נוספות להניח מצבות אבן בבית העלמין הצ-נחמ
שבת"א ולהוסיף עליהן כיתוב שם יקיריהם שנפלו בקרבות. אביו של נחמיה, שלום, הלך לעולמו בשל 

 שברון לב תוך ארבע שנים ממועד נפילת בנו. 
בכוחות אחרונים, כשהרגישה שלא תוכל להיות רחוקה משני יקיריה, פנתה פרומה להורים שכולים 

להיקבר בחלקה מיוחדת שתיועד להורי הנופלים, בסמוך לקברי נוספים ויחד דרשו לאפשר להם 
 הם.  ייקיר

במשך הזמן שחלף, חזרה למנהגה הישן ומדי פעם נהגה להביט מאותו חלון, זה שפנה אל שביל 
 הכניסה לבית, כאילו האמינה בסתר לבה, שיום אחד תבחין בדמותו צועדת לעברה באותו השביל.

מותו. למרות זאת, המשיכה להביט מבעד לחלון אל השביל, אולי  בחלוף הזמן, הפנימה את עובדת
 כדי להרהר על שקרה ובעיקר, כדי לנסות להרגיע ולהשקיט את אותן תחושות בטן. 

 
 נכתב לזכרו של נחמיה בסוקביץ' זכרו לברכה שנפל במלחמת השחרור  

 של סבתי.אחיה והוריה  יה זכרם לברכה.-לזכר הוריו פרומה ושלום בסוקביץ' נחמו
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 מדעי החיים ומדעי הרפואה -שיטפון/ בעילום שם
 

 עשרת הרוגי מלכות
 גשם אחרון שטף את חייהם,

 כותרות ענק בחדשות
 אותנו הותירו בדמע ואלם.

 רגע נשזרו בנו נימי דמיהם-בן
 הצועקים מאדמת הנגב והמחדל,

 כמה בכי ויגון עליהם
 אלפי קולות של צער וחבל.

 נגדעו-נקטעוחלומות גדולים 
 לאנשים שרק החלו להיות,

 שמות חדשים על הקיר קועקעו
 המשפחות שלהם לעד מחכות.

 צעירים שנדבר בשבחם
 שאפו ללמוד ציונות ומנהיגות,

 אך כאן הכל נכתב בדם
 ואין מי שיישא באחריות.
 "יהיה בסדר" נחרט בסלע

 וכבר אין על מי לסמוך,
 תרבות כזו שאין דומה לה

 רק לכיוון הלוך. קנתה להם כרטיס
 ולנביאה נאמר בקול זעקה
 את פורענות הנולד ראית,

 צדקת ברגע רע ומר
 לדאבון הלב את האסון צפית.

 
ציון" שנספו באסון השיטפון בנחל -*מוקדש לזכרם של עשרת בני הנוער מהמכינה הקדם צבאית "בני

 . 26.04.18-"צפית" שאירע ב
 יהי זכרם ברוך.
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 רפואה  -בשעת בוקר/ בעילום שם הסיפור המוזר של הכלב
 

היה זה בוקר יום שני כשהתעוררה נגה משנתה. כבכל יום, היא התעוררה זמן רב מאוד לפני צלצול 
פעמון בית הספר וזאת למרות שביתה היה במרחק דקת הליכה ממנו. היה זה מנהגה הקבוע שכן בכל 

להשתבש ואיך עליה להתכונן לכל  בוקר הטרידו אותה מחשבות רבות על היום לפניה, על מה עלול
מקרה מביך שעלול להתרחש. מחשבות אלה מילאו את ראשה עד שהתקשתה להתארגן בזמן קצר. 
היא הושיטה את ידה אל הפלאפון כדי לכבות את השעון המעורר, ומבטה התעכב על המסך דקה 

בה ותחושת ריקנות. ארוכה. היא לא קיבלה הודעות. הדבר לא הפתיע אותה, אך עדיין גרם לה לאכז
 היא תהתה בליבה אם יש בכלל טעם לקום. האם מישהו ישים לב אם היא פשוט תישאר במיטה?

היא המשיכה להרהר בכך במשך דקות ארוכות, מודעת לכך שככל שהיא ממשיכה היא מעמיקה את 
כמעט תחושת חוסר האונים שהשתלטה עליה. אך כבר היה מאוחר מדי, והתחושה הייתה מוכרת מדי, 

חמימה, כאילו כל מחשבותיה כה נכונות שלחיות בלעדיהן זה לחיות בשקר. בעודה שוקעת עמוק 
יותר ויותר לתוך תהום חרדותיה, נשמעה דפיקה על דלת חדרה. לפני שהספיקה לענות הדלת נפתחה 

 "כבר שבע חמודה, קומי עכשיו כדי שלא תאחרי" הוא אמר בקולו הנעים -ומבעד לחריץ הציץ אביה
והרגוע. למה הוא לא יכול לחכות שאענה, מה הטעם בלדפוק אם אינך מחכה לתשובה, היא חשבה 
 וכעסה השתלט עליה. היא נהמה וסובבה את גבה אליו. הוא המשיך לנסות לדבר אליה אך ללא מענה.

 "נגה, בואי נו, אני אעזור לך להתארגן"
מציאתו של אדם שאכפת לו אם תקום  לא ברור היה לה אם העזרה היא זו ששכנעה אותה לקום או

בבוקר, אך פתאום מצאה רצון חלש להתרומם מהמיטה, מלווה בתקווה קלושה שגם אם היום לא 
ואולי זה מספיק לעכשיו. בעודה מתיישבת היא שמה  -יהיה שונה, לפחות לא יהיה גרוע יותר מאתמול

היו נדירים. לרוב הוא הצליח  לב לאנחת הקלה שאביה ניסה להסתיר. בקרים בהם סירבה לקום לא
לאחר משא ומתן, אך לעיתים גם הוא נאלץ להפסיד והיא נשארה בבית, כך שיכלה בשקט לברוח 

 מבעיותיה וממוחה הקודח ולהטביע אותו בסדרת טלוויזיה או ספר.
היא התלבטה ארוכות על מה ללבוש עד שהחליטה ששום חולצה לא תסתיר את הפצעונים על פניה 

מקרה מכוערת אז מה זה משנה, ארזה בתיקה את כל ספרי הלימוד שברשותה )שכן לקרוא  והיא בכל
את מערכת השעות נראה היה לה מטריח( ויצאה לבית הספר כמה דקות אחרי צלצול הפעמון, כמו 

 בדרך כלל.
את השיעורים העבירה נוגה בחלומות בהקיץ והמצאת סיפורים בראשה. דמיונה נדד בעוד המורה 

להפסקה, והיא דמיינה את רועי, שהיה מופנם וביישן בדרך כלל, ניגש לדבר איתה על אהבתם מדברת 
המשותפת למשחק מחשב או מבקש עצה בקשר לסדרה מומלצת לראות. היא ידעה שזה לא יקרה 
לעולם שכן הם מעולם לא החליפו מילה, אך נהנתה מכתיבת הסיפור בראשה. היא העבירה את עיניה 

לבחון את בני כיתתה. היה נראה שכולם עסוקים במשהו. חלק דיברו בלחש, חלק מהחלון ועברה 
התכתבו בהודעות, חלק ציירו ציורים וזרקו לחבריהם. הם היו עסוקים אחד בשני, כך חשבה. כולם 
כאן קשורים אחד לשני בדרך כזו או אחרת, חוץ ממנה כפי שנראה. היא חשבה לעצמה שכנראה היא 

 תור משקיפה, ומעולם לא נועדה להיות חלק אמיתי מחברה כלשהי.הגיעה לכיתה הזו ב
כנראה שמשהו בה, אותו הדבר שמונע ממנה ליצור חברויות ולדבר עם בני גילה, הועיד אותה לשבת 

 בצד ולהשקיף על ההתרחשויות מסיבה שעוד לא התחוורה לה.
 

, והציעה לה לבוא איתה כשסוף סוף שוחררו להפסקה ניגשה אליה יעל, אחת מחברותיה היחידות
לבניין הנטוש שמאחורי בית הספר. היה זה מרכז ספורט בבנייה שננטש בשל בעיות תקציב לפני שנים 
רבות וכעת עמד ריק ומסתורי. קולה של אמה הדהד בראשה, מזהיר אותה מפני הסכנות הרבות 

על נהגה לגרור את האפשריות, אך לטעמה של נוגה כל סכנה תהיה עדיפה על להמשיך ולהשקיף. י
נגה למעשים שהיא ידעה שעדיף לה להימנע מהם, שכן היא הייתה נערה פרועה ומשולחת רסן. תכונה 
זו הוקיעה אותה מחברת בנות גילה, אך בשל היותן דחויות שתיהן, נגה ויעל קיבלו אחת את השנייה 

יבחינו בהן. בעודן והסתדרו לרוב. הן טיפסו על הגדר האחורית של בית הספר והתגנבו מבלי ש
הולכות פטפטו על המורים ובני שכבתן אך לבן פרפר בהתרגשות בעודן מתקרבות אל הבניין האפור 
הגדול. בכניסה אליו שמו לב פתאום לעקבות רגליים של כלב שהתמשכו עוד מאחוריהן והובילו אל 

זהירים הן נכנסו אל הכניסה. שתיהן אהבו כלבים מאוד והתגלית רק הגבירה את התרגשותן. בצעדים 
הבניין, שקטות פתאום וחושיהן מחודדים. לאחר שעיניהן התרגלו לחשכה במקום הן ראו חלל בטון 

 ענק, עם ריח קל של עשן וריק לגמרי.
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כשהתקרבו אליה ראו שהיא קרועה ועל הרצפה פזורים  -בצד הקיר, כחמישים מטרים מהן הן ראו ספה
 גושי ספוג מתוכה, דפי ספר קרועים שהיו כתובים באנגלית, ובדלי סיגריות רבים. 

שמיניסטים מהישוב, התימהוני שגר  -הן העלו השערות בנוגע לזהות הבעלים של הדברים הללו
או אולי חסר בית מסתורי שהתמקם דווקא פה )מעולם לא היו חסרי בית בישוב בצריף ליד נגה, 

שלהן(. לפתע נזכרו הבנות בעקבות הכלב שראו והחליטו להעמיק לתוך הבניין ולחפשו. שוב דהר 
מושלם בחיפוש אחר -ליבן בהתרגשות ובצעדים קצת יותר בטוחים הן טיפסו על גרם המדרגות החצי

אותו, רזה ומוזנח אך שליו בשנתו. הן התקרבו מעט כדי לראותו מקרוב הכלב. למעלה הן גילו 
כשדמות הגיחה מבין הצללים. היה זה גבר מבוגר שנראה היה רזה ומוזנח כמו כלבו. עיניו בהו בשתי 
הבנות שכעת השתתקו מפחד. "מה אתן עושות פה?" הוא שאל בקול חזק. נגה רעדה מפחד, וכעת 

ף אחד לא יודע שהן כאן. "אנחנו ראינו את העקבות של הכלב ורצינו א -התחוור לה גודל טעותן
לראות אם הוא צריך עזרה" פלטה יעל לצידה. נגה לא הייתה בטוחה שהיא מבינה את גודל הסכנה בה 
הן נתונות. "תלטפו אותו, זה בסדר" הוא השיב בהתלהבות. נגה התעשתה באותו רגע "לא תודה, 

שארו הכל בסדר" נגה כבר התחילה את נסיגתה, אוחזת בידה של יעל, תי נראה לי שנלך" "מה למה?
אוחזת בנגה, היא הסתובבה  -אך הזר התקדם גם הוא לכיוונה. בין רגע הבינה יעל את המתרחש

ושתיהן החלו לרוץ. הזר דלק בעקבותיהן במורד המדרגות וכלבו החל לנבוח בשל המהומה. בעודן 
כשהסתובבו ראו את הזר מוטל בכאבים לאחר שאבן פגעה  -ריהןרצות הן שמעו קול חבטה חזק מאחו

בבטנו. ליד הכניסה ניצב רועי, מתנשף וחיוור. "איך הגעת לפה?" תקפה נוגה "ראיתי אתכן מתגנבות, 
רציתי לראות לאיפה" "טוב מזל שאתה מוזר, הצלת אותנו" חייכה יעל. הם צחקו וברחו מהמקום 

בביישנות והן השיבו לו בחיוך, והמשיכו לדבר כחברים ותיקים. באותו יחדיו. "אני רועי" אמר גיבורן 
 ערב במיטה חשבה נגה, שמחר דווקא יהיה בסדר לקום.
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 אדריכלות -מקרה בשעת לילה מוקדמת/ בעילום שם
 

לכן כשהגיעה השעה להוציא אותו, יותם החל להתלבט. אפשר לחשוב מה  ירד גשם בחוץ. מבול.
 קצת, כל אחד צריך לדחות סיפוקים, חשב.יקרה אם הוא יתאפק 

לכן הוא המשיך לשבת ולצפות במשחק הכדורסל של הפועל תל אביב נגד בני הרצליה שנקלע 
להארכה למרות משחק פושר של שתי הקבוצות. כשכבר עברה רבע שעה מזמן הטיול הקבוע, החל 

רה בבקשה, בסך הכל אני לבהות בעיני כלבלב ביותם. כל הבעתו אמ -כלב מסוג בלדהונט  –מקס 
רוצה לצאת קצת החוצה להשתין אולי קצת לחרבן ולרדוף אחרי חתול משוטט. מקס המזדקן ידע 

כשיותם נעתר ולבסוף קם מהספה המרווחת בסלון,  באיזה כלי נשק להשתמש במערכה הזו וניצח.
קפיצות  –שלו הוא הניע טקס עתיק יומין וקבוע של שניהם. מקס החל לרקוד את ריקוד הניצחון 

אינטנסיביות על דלת הכניסה ונשיכה שאינה מפסיקה להרפות מהכדור הישן שהוא כל כך אוהב. יותם 
ניגש לכניסה וחשב איפה לעזאזל שמתי את הקולר המחורבן שלו. אחרי סיבוב קצר ברחבי הבית גילה 

 דה בכניסה. שהרצועה נמצאה במקומה, על השי -כבר לא להפתעתו מרוב פעמים שזה קרה לו  –
 לבש מעיל גשם ורתם למקס את מעיל הגשם לכלבים שקנה עבורו בעת שביקר את דודו ג'ק בלונדון.
זה היה ספק מעיל גשם לכלבים, ספק שקית ניילון שאיזה מעצב הנדס ממנה "מעיל אופנתי לכלבים". 

ס אך לא שאוהב אהבת נפש את מק –הוא לא רצה לקנות תחילה אבל לאחר לחץ מתמשך של דודו 
 קנה את אותה חתיכת ניילון מפוקפקת בצבע בז'. –מסתייע לו להגיע לבקרו מפאת עבודה 

 שב, אמר יותם. -
 לא יושב, החזיר במבטו וקפיצותיו מקס. -
 אם לא תשב לא נצא, ובכך נגמר הוויכוח הקבוע. -

וב של מיד הלביש עליו יותם את המעיל וחיבר את הרצועה האדומה, שקיבל מקס במתנה מחברו הט
יותם, דביר, לרגל יום הולדתו השמיני. אולי גם קצת כי הרצועה הקודמת נקרעה מבלאי ויותם התבאס 
מכך באחד הערבים שיצאו לשתות בפאב השכונתי. לאחר שחיבר את הרצועה לקולר, פתח את הדלת 

, צעק ומקס רץ החוצה כאחוז שד, כנראה בגלל שזיהה חתול עובר בטווח ראייתו. הוייסה, הוייסה
יותם, אך ללא הועיל. מקס היה נעול. רק לאחר חמש דקות של נביחות לעבר החתול שכבר התמקם לו 

 בנוחות במקום ישב בפסגת העץ, ויתר מקס.
 וילכו שניהם יחדיו. האחד במעיל גשם שחור והשני בצבע בז'.

י הקשר שלו, שלו ושוטט במרחבי אנש 7עת הבין יותם כי מקס ויתר על החתול שלף את האייפון 
במטרה למצוא אדם מתאים שלא דיבר אתו הרבה זמן ולקשור אתו שיחה מצומצמת יחסית, רק עד 
שייגמר הטיול. יותם החל גולל מעלה מעלה בטלפון, ראשית נתקל באוהד חלטורה, לאחר מחשבה 

פגש קצרה ויתר עליו. מה לו עכשיו ולכל הבלגן הנוראי שהקבע עושה לאדם בחיים. המשיך לתור ו
בשני רויזמן, חמודה אבל טרם גמל בליבו לגבי ההחלטה אם הוא מעוניין להתחיל איתה בקשר או 
שיוותר ושיחה כזו לא תואיל לו עכשיו. לבסוף מצא את האחד אותו חיפש ארוכות. דוד אורבך. חבר 
טוב מהצבא שכמעט חודש לא דיבר אתו ולכן ישמח גם לקבוע ולהיפגש אתו באחת מהמסיבות 

בות של חג פורים הסמוך. במקביל לשיטוטיו בטלפון ולשיטוטיו הרגליים עם מקס הוליך כלבו הקר
 לרחוב נתנזון.

 אוהוהוווו, התפלא דוד. -
 מה קורה סולטן הרמה? השיב יותם. -
 וולאק, ברוך השם. התגעגעתי. -
שמח לשמוע, התקשרתי לשאול איך הולך במשק המשפחתי בעין זיוון, חחחח איך הולך עם  -

 הכבשים? ואם נראה אותך באחת המסיבות הקרובות במרכז, בפורים.
 חחחחח יא אח. מה איפה אתה בחוץ?! שוב אני שיחת הכלב שלך? -
 אהה כן, אבל זו שיחה שהרבה זמן רציתי לעשות. -
טוב נסלח לך. האמת שהכבשים אחלה, הרבה זמן לא היו ניסיונות גנבה, מאיתנו. לגבי פורים  -

 וכר את ג'ני שאני התחלתי לצאת איתה לפני חודש?נראה לי שכן. אתה ז
 לא. -
שמע אתה מחדל מהלך. בכל מקרה פגשתי אותה כשהיא טיילה פה בגולן והתחיל קשר אז  -

 קבענו שנצא לאורכידאה בהרצליה.
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 מה אורכידאה? איפה זה? -
מה איך לא שמעת על האורכידאה מה אתה קוקסינל? זה הליין הכי חזק באזור המרכז. הם  -

 ים כבר שנתיים ליין מסיבות משוגע בחגים בכל הארץ.מרימ
למרות שהרגיש מעט פגוע מחוסר היחס אליו המשיך מקס בשלו. מתעדכן עם שאר חבריו הכלבים 

משתיין וממשיך ללכת. והנה הוא  –מרחרח, מסמן שהוא גם היה פה  –לשכונה מי היה מתי ואיפה 
 לפארק שהוא כל כך אוהב ברחוב אדם.שם לב שאם הוא מושך מספיק הוא עוד יגיע היום 

 וואלה לא שמעתי אבל אם אתה אומר שאתה ש, אז גם אני. כמה כניסה? -
 . אבל אלכוהול חופשי ומלאאאא בנות.80 -
 וואי נשמע מצוין. -
 אגב מה אתך? מקס שוב רודף אחרי חתולים? -
 כההה )כן( ויורד פה מבול, יש לו מזל שאני אוהב אותו. -
 הוא עדיין הולך לישון אית..... איך אני מתגעגע אליו, -
 פאק. -
 מה? מה קרה?  -
 אני תכף חוזר אלייך. יאללה ביי. -

על תן  –חבר טוב של אביו  –שבוע לפני כן, עת ביקרו חברים של המשפחה בבית, סיפר יוני פרימו 
חולה כלבת טרף איזו פינצ'רית, שהבעלים שלה שחרר אותה בפארק ברחוב אדם. אומנם מקס הוא 

גדול וחזק אך תן חולה כלבת הוא לא חיה מחושבת במיוחד. עכשיו, הוא ניצב מול יותם ומקס. כלב 
מקס החל לנבוח בפראות ויותם ניסה לרסן אותו. אחרי הכל אפילו שריטה קלה יכולה להדביק את 
מקס בכלבת. התן התקרב באיטיות ורייר בצורה מחליאה. תוך שהוא מנסה להרגיע את מקס ולהרחיק 

איזה יצור עלוב. התן ניסה לנשוך את מקס המשתולל  -תן מלמל יותם ספק לעצמו ספק לתן את ה
ברגלו, אך יותם הצליח לבעוט ישר בראשו של התן ולשתק אותו למספיק זמן כדי שהוא ומקס יוכלו 

 ללכת משם.
 כשחזרו החל יותם לדבר למקס כמו שעשה פעמים רבות כשהיו לבדם.

כך משתולל?! בסך הכל תן עלוב. אתה יודע מה היה יכול לקרות אני לא מבין למה אתה כל  -
לך? אתה כבר מבוגר . מה היה קורה אם הוא היה מצליח לפגוע בך? אתה כבר לא צעיר ואולי טיפול 

 בזה היה יקר מדי ואולי, הכי גרוע זה היה נגמר בזה שנרדים אותך!
לאחור מדי כמה רגעים לוודא שהתן  ומקס המשיך בשלו. מרחרח ומשתיין. לעומתו יותם מסיט מבט

בדלת הכניסה התיישב מקס, לא לפני שהוא מתנער מכל הטיפות שהתיישבו על  לא בעקבותיהם.
יותם הסיר את הרצועה מקולרו של מקס ופשט את מעיליהם. לאחר תליית המעילים  מעילו האופנתי.

 על קולבים ניגש למזוג מים לקערתו של מקס. 
 ת לו אוכל.שיט. איך שכחתי. לת -
 מקס קשקש בזנבו כאשר יותם הגיש לו את מנת האוכל היומית והחל זולל ברעבתנות.  -
 ארסנל. –נו, לפחות אספיק לראות את סוף המשחק של מנצ'סטר סיטי  -
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 רפואה -לבד במדבר/ בעילום שם
 

כיפת השעה מאוחרת ומסביב חושך כבד. האורות היחידים שדולקים הם של הכוכבים שממלאים את 
השמים. הקור עז ולמרות שגופי מכוסה במספר שכבות של בגדים, עדין מרגיש את האוויר הקר 
שחודר לכל תא ותא בתוכי ולא משאיר אחריו אפילו לא פינה אחת של חמימות. אני שומע ממרחקים 

אולי תן או שועל, מקווה מאוד שלא מדובר בצבוע שנמצא בקרבתי ועלול  -קול של חיה מייללת
מפגש שמאוד הייתי רוצה להימנע ממנו. בעיקר אני מרגיש לבד, ככל  -יח אותי ולבוא לבקרלהר

קילומטרים ממני. אני לא בטוח לגבי מיקומי, אך דבר  15הנראה אין אדם נוסף במרחק של לפחות 
 אחד אני יודע בוודאות: אני לבד במדבר.

טר מצלצל הפלאפון, על הצג כתוב נחזור קצת אחורה, מספר ימים קודם לכן בשיא של חופשת הסמס
התבגרנו יחד בשנת השירות המשותפת, ביחידה המיוחדת כלוחמים  -יותם. יותם הוא חבר בגרות שלי

ובהמשך גם כמפקדים. יותם הוא הרפתקן כזה, חבר אקסטרים שיחד עמו חווים את החוויות 
ים שואל "אחי היקר, לאן המטורפות, את הרגעים המיוחדים. אני עונה, ומיד בלי גינונים מיותר

כזה שמעטים שמעו  -הפעם?" יותם מתחיל לתאר בהתלהבות בור מים בנגב הדרומי. לא סתם בור
עליו ועדין לא נכתב בספרי הטיולים, וממש לאחרונה לאחר הגשמים משבוע שעבר הוא התמלא 

להתמצא בשטח גם לגמרי! השביל אליו לא מסומן אבל "קטן" עלינו כי אנחנו כמובן יודעים לנווט ו
ללא סימון שבילים מסודר. על הרעיון הסכמנו מיד ונשאר לנו רק לתכנן את הפרטים ולצאת לדרך. 
כדי להגיע לתחילת המסלול יהיה עלינו להגיע למצפה רמון ומשם לתפוס טרמפ במשך כחצי שעה 

המים, את של נסיעה דרומה לנקודת ההתחלה. הערכנו שיום הליכה אחד יספיק כדי להגיע לבור 
הלילה נעביר בבור וממנו נמשיך ליום הליכה נוסף עד הישוב ספיר שבערבה. יומיים מאוחר יותר 

נעלי טיולים, שק שינה, בגדים חמים ללילה, מים, מפה, קופסאות  -לאחר ארגון מדוקדק של הציוד
ת מוקדם שימורים וכמובן פק"ל קפה יצאתי לדרך. קבענו להיפגש בלילה במצפה רמון ולמחרת לצא

בבוקר לדרך. יותם הודיע שנאלץ להתעכב ולהגיע מאוחר בלילה אך הדגיש שהאיחור לא ישפיע על 
יציאתנו המוקדמת. בבוקר הטיול התעוררתי ויותם לא שם. אני בודק את ההודעות בפלאפון ורואה 

לא ברור "מצטער מאוד, לצערי נאלץ לוותר על הטיול אסביר לך בהזדמנות". עד היום  -הודעה ממנו
לי למה יותם בטל ברגע האחרון, אבל באותו רגע האכזבה הייתה גדולה. הייתי מרחק נסיעה של חצי 
שעה בלבד מתחילת המסלול, עכשיו לוותר? באותו רגע עלתה בי המחשבה שאוכל לצאת לטיול ללא 

חשבתי על  יותם, אני לא צריך אותו אוכל להסתדר בכוחות עצמי וליהנות גם לבדי! באותם רגעים לא
סיכונים שונים שעלולים לקרות לאדם שמטייל לבדו במדבר ללא אדם נוסף שיוכל לסייע בעת צרה 

 כמו במקרה של עקיצת עקרב למשל. 
בהחלטה של רגע אספתי את הדברים לתוך התיק, צעדתי לכביש הגישה למצפה והמתנתי לטרמפ 

לדרך, צועד לבדי לתוך המדבר השומם. שייקח אותי לנקודת ההתחלה. למזלי תוך פחות משעה יצאתי 
לאחר מספר דקות של הליכה פתחתי את המפה וכמו שלמדתי בצבא תכננתי ציר תנועה לכיוון בור 
המים. היה יום חם מאוד ויבש וההליכה הייתה ארוכה ומעייפת. הקילומטרים הראשונים עברו בין 

מטי יותר עם הרים גבוהים ונחלים גבעות חול נמוכות ונחלים מתפתלים, אך בהמשך הנוף נעשה דר
מחורצים, והעדר שביל מסומן הקשה עוד יותר את ההליכה. בנוסף, לא היה איתי מישהו שיכולתי 
לחלוק עמו את הקושי או סתם לצחוק יחד. דבר מהותי שחזק אותי באותם רגעים ונתן לי כוח הוא 

 הבור הנסתר. הרצון הגדול להגשים את המטרה שהצבתי לעצמי ולטבול במים של 
הדרך התארכה ולאחר שעות ארוכות, כאשר כבר ציפיתי להגיע הבור לא הופיע. כל מספר דקות 
הצצתי במפה וניסיתי להעריך טוב יותר את מיקומי תוך הגברת קצב, אך גם לאחר שעה דבר לא 

 השתנה. 
י לא בטוח בסופו של דבר נאצלתי להודות בסמוך לשקיעה שככל הנראה טעיתי בחישוב הדרך ואנ

במיקומי וכמובן לא בטוח במיקום הבור ביחס אלי. הרגשתי מאוכזב מעצמי על הכישלון במשימה 
הפחד שהלכתי  -והחלה לחלחל בי מין תחושת פחד שטיפסה במעלה גופי והחלה למלא את כל כולי

 לאיבוד. השמש כבר עמדה לשקוע והחלטתי להתמקם בנקודה בה עצרתי ולהמשיך בבוקר. עד שהיה
כבר חושך מוחלט הספקתי לאסוף כמות מועטה של עצים למדורה שדלקה עבורי לזמן קצר בלבד. את 
הלילה כבר תיארתי בפתיחה, אני רק אומר שלשמחתי לאחר זמן שהרגיש לי כמו נצח שבו כל חלקיק 

 בגופי רעד, הצלחתי להירדם.
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על שצלחתי את הלילה כשהתעוררתי עם זריחת השמש, משהו השתנה. קודם כל התמלאתי שמחה 
והודיתי בכל ליבי על קרני השמש שלטפו את פני וחממו אותי באותו רגע. זה היה הזמן לשקול את 

האם לאור העובדה שאני לא יודע את מיקומי עלי לנסות לחזור  -צעדי ולהחליט על המשך דרכי
מטרה שלשמה אחורה לנקודת ההתחלה? או האם כדי להשקיע זמן נוסף בחיפוש הבור, הרי זו ה

 יצאתי לטיול? 
בסופו של דבר החלטתי שהמעשה הנבון הוא לוותר על חיפוש הבור ולהמשיך ללכת לעבר נקודת 
הסיום בישוב ספיר שכן הערכתי שהניווט יהיה פשוט יותר לשם. התחלתי לצעוד ואחרי זמן מה 

פשר לדברים הצלחתי לזהות את מיקומי במפה, דבר שהפחית את החרדה והפחד באופן ניכר וא
 -נוספים לקרות. תוך כדי ההליכה התחלתי לדבר ולשאול שאלות את האדם היחיד שנכח באותו הרגע

אותי, שאלות פשוטות כמו מה אני אוהב לאכול ומה אני אוהב לעשות וגם תהיות עמוקות יותר כמו 
קצר על מה  מה חשוב בעיני ומה תפקידי בעולם. אלה היו רגעים נפלאים שבהם הבנתי גם אם לזמן

דברו הנזירים הגדולים שאמרו שהאדם צריך להקדיש זמן של התבודדות לצורך התבוננות עצמית 
מקום שבו האדם מדבר אל עצמו. הדרך המשיכה והתחלתי להבחין בדברים  -ושהמדבר כשמו כן הוא

זה סלע שאוחז בצורה משונה בקיר, עקבה של בעל חיים  -שמסביבי שקודם לא שמתי לב אליהם
שכנראה דרך פה בימים האחרונים, צמח עם מעט פרחים שצומח בנחל, ואפילו ציפור שבאה לבקר 
לרגע והמשיכה בדרכה. היו רגעים שכבר שכחתי שהסיבה שיצאתי לטיול הייתה אותו בור מים נסתר. 
פשוט נהניתי מעצם הטיול והדברים שפגשתי בדרך, ודווקא אז כשכבר הצלחתי להבחין בבתים 

של ספיר, הגעתי לבור מים. מיד פשטתי את בגדי ונכנסתי פנימה בלי לחשוב פעמים אורך הרחוקים 
כל החום  -הבור ורוחבו כמטר ולאחר טבילה הערכתי שעומקו אף יותר. התחושה הייתה נפלאה

והיובש של המדבר נשטפו כלא היו בתוך המים הקרים שבבור. זה כנראה לא היה הבור שניסיתי 
 אך ללא ספק הוא היה הבור הטוב בעולם!למצוא מלכתחילה, 

משם המשכתי לי בנחת לסיום המסלול כשהמילה שמהדהדת בי היא תודה. תודה על שצלחתי את 
לא צמח שמצליח  -הטיול בשלום, תודה שמתחזקת ומתעצמת במדבר שם שום דבר אינו מובן מאליו

 לשרוד בתנאים הקשים או בעל חיים ובטח שלא בור עם מים קרים.
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 רפואה -שיר לסבא/ בעילום שם –ירח מלא 
 

 הנה מגיעה התקופה הזאת בשנה,
 השמש נתנה לירח את הבמה במתנה.

 משקיפה מהגג בחשכה והשמיים מאירים לי את ביתך,  
 ט״ו בשבט הגיע ומסמן לי את מותך. 

 
 זאת התקופה הזאת בשנה, 

 גם מזג האוויר יודע שמשהו השתנה.
 סופה,שמש, גשם, יום חמים ואז 

 ושוב עולה השמש, ככה זאת התקופה. 
 

 שולחת תזכורת על האזכרה, אימא
 אולי לכאוב במשך חודש זה לא דבר כל כך נורא.

 הירח כבר אינו מלא כשאני עולה אל הגג,
 ואני מחכה שהוא יגדל, ויסמן לי שמגיע עוד חג.

 
 ומהגג, רואים את הבית שהיה שלך,

 לי את דלתך, אני משקיפה ומדמיינת שאגיע ותפתח
 תסתכל עליי בחיוך הרחב שלך שיחמם את לי את הלב,

 תפתח את זרועותייך וארגיש את גופך האוהב.
 

 עוד חג הגיע, כולם ברחובות מחופשים,
 בדיוק כמו באותו יום שישי שיצאנו מבית החולים.

 גם אז, הירח היה מלא,
 ובחיוך האחרון שלך לא היה אפשר לראות שאתה חולה.

 הוא נפרדנו ממך, שם זה נגמר.בפורים ה
 אתמול היה שמש, היום כבר קר. 
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 אדריכלות  -בתאבון/ בעילום שם
 

 בראשית תמוז יפוג תוקפה,
 שלושים קייצים של לב שבור,

 בסוף כמו כולן, התקלקלה
 כמה שניסיתי לשמור בקירור

 רק עוד ביס נוסף,
 למרות שכבר קפאת,

 בעזרת כוסית של וויסקי,
 אותך חלקאוריד 

 זו העת, אחרי הלגימה
 את תיוותרי צחיחה, ואני מזמן רווי

 במסווה של אינטימיות מתוקה,
 לתשוקותיי אני שבוי

 פתחי נא את פיך,
 כבר ינחת האווירון,

 מה שאעשה הוא בלתי הפיך,
 אך לא יהיה המעשה האחרון

 עכשיו נותרו ממך רק פירורים,
 רסיסים של לב צעיר,

 אסורים, תמיד נמשכתי למעשים
 כך זה קרה לך, בפאתי העיר
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 רפואה -קונכייה/ בעילום שם
 

כשנכנסתי לחצר בית הספר היה זה בוקר שלאחר הגשם. התלמידים החלו להיכנס לאיטם לכיתה. 
כבכל יום פגשתי בהמולה שכללה פריקת ציוד ועדכוני בוקר ארוכים בין התלמידים. התחלתי במרץ 

יניים מתעוררות. אופי עבודתי גרם לי לפגוש בכל כיתה פעם בשבוע בשיעור, מקווה לראות זוגות ע
ולמהר לעבור בין הכיתות השונות. בכל זאת הצלחתי להבחין מעט באופיים השונה של תלמידי 
הצעירים. בין הקשובים, הסוערים והפטפטנים שבהם, פגשתי גם היום בילד בעל המבע הכעוס. היה 

ומת לבי. חיצונית נראה כשאר הילדים, בנעלי הספורט זה מבטו הזועם שמשך כתמיד את תש
הצבעוניות והתסרוקת העדכנית, אולם זוויות פיו המשוכות תמידית כלפי מטה בכעס בלטו בין הבעות 
פניהם של השאר. כשענה או שאל היה טון דיבורו רוטן ובלתי נעים. עם תחילת עבודתי עודכנתי 

תלמידים וידעתי כי הילד אינו נושא רקע כלשהו שיתכן  בכלליות על ההתנהגות הנדרשת כלפי מספר
ויסביר את מבעו. ניסיתי כמיטב יכולתי לשבח ולהקשיב לו קשב רב במהלך השיעור אך ללא הועיל. 
לעיתים התבוננתי בהפסקות בתלמידים המתרוצצים ופורקים את מרצם. גם אותו ילד כעוס נסחף 

ניו אינם מאירים, וכאשר בני קבוצתו צוהלים בהצלחתם במשחקי הכדור, אינו דחוי ואף מצליח אך פ
 לא ניכר בו אושר רגעי כלשהו. 

ביום זה קידמה את פניי הפתעה. מספר תלמידים רצו לעברי בהתלהבות ובידיהם קופסאות מנוקבות 
בחורי אוורור ושלל מתקני איסוף, המאולתרים בידיים קטנות וחרוצות. הפתעתי התגברה כאשר בין 

מקוות לאישור של נושאי הקופסאות, הביט בי בציפייה גם אותו ילד ''כועס''. הפעם, הפנים ה
לראשונה, היה מבטו שונה ונפעם. הוא הראה לי בגאווה את תוכן הקופסה ותאר בפירוט היכן מצא 

 את החלזונות וכיצד אסף אותם, סוחף בהתלהבותו את השאר.  
חורף ענקיים ויפהפיים, בדיוק כמו אלה המצוירים  כצפוי לאחר ליל גשם, נעו בפנים כמה חלזונות

לפעמים בספרי ילדים, משאירים אחריהם שובל ריר בוהק, מזיזים את מחושיהם הגדולים ונושאים 
קונכייה עבה. מספר ימים לפני כן פרסם משרד החינוך אזהרה מפני הפולשים החדשים לארץ, 

שעלולים להדביק בדלקת קרום המוח. ללא ספק  ''החלזונות האפריקאים הענקיים'', הנושאים טפילים
פורסמה האזהרה תוך הבנת היקסמות הילדים מבעלי החיים החדשים שפשטו בטבע העירוני הדל, 
הנושא ריגושים נדירים בלבד לילדים שחווים בעיקר מדרכות וכבישים. הבנתי כי אאלץ לגרום אכזבה 

ובעיקר הצטערתי על אכזבתו הצפויה של  לאספנים הנלהבים שיאלצו לשחרר ולהרחיק את האוסף,
הילד שלראשונה צפיתי באושר על פניו. חשבתי בחופזה: "האם אפשר להאריך ולו במעט את הנאתו? 
האם אכזבתו תשיב לפניו את הכעס? האם ישתף פעולה ברצון עם הגזירה?". לאחר שנרגעו הרוחות 

יהם, מציצים מדי פעם ומודיעים התיישבו התלמידים, נושאים בעדינות את הקופסאות על ברכ
לחבריהם על התנועה והרחש בקופסה. בכיתה התפתח דיון בנושא החלזונות בו הוחלט, באופן בוגר, 
כי מקומם של היצורים העדינים בסביבתם הטבעית כדי להימנע מ"צער בעלי חיים". הודעתי לאספנים 

 אותית.על כוונתי לשחרר את החלזונות בחצר והסברתי את הסיבה הברי
אכן, כצפוי, נראתה אכזבה על פניהם של הילדים וחלקם אף מחו בשקט יחסי. תוך שכנוע עצמי אמרו 
לעצמם כי ממילא, גם בבתיהם, היו נשלחים עם החלזונות לחצר. נראה היה כי הבינו את ההכרח 

ים להיפרד מהחלזונות. תשומת ליבי סבה אל התלמיד שהדאיג אותי במיוחד. אכן, בשורת היוצא
למשימה עמד הילד ובפניו דימיתי לראות את הכעס מגיח וחוזר. את הקופסה הצמיד לגופו בכוח 
ושערתי שכשנחזור וניפגש ילווה יומו בהתכנסות נזעמת, כהרגלו. ליוויתי אותם בברכת הצלחה 

 ושלחתי את החבורה אל הגדר שליד שומר בית הספר העומד בשער הכניסה. 
שומר בית הספר, אדם סבלני וקפדן, היה טרוד בבקרים בכניסה ויציאה מתמשכת של הורים וילדים 
המתקשים להיפרד. לעיתים היו הפרידות ארוכות וקולניות ולעיתים לוו בבקשות והוראות ההורים 

 להתנהגות נאותה של ילדיהם ביום החדש. 
הורים ממהרים או ילדים חולמניים. קיוויתי כי מדי פעם הוביל השומר אוכל וחפצים שנשכחו על ידי 

הילדים יחזרו במהרה ולא יקשו עליו. לאחר מספר דקות חזרו המשחררים ותארו כיצד הזדחלו 
החלזונות אל החופש, מטפסים על הענפים אל מעבר לגדר. כשהתיישבו התבהר לי כי אחד מהיוצאים 

י: "האם הכעס השתלט עליו והוא מסרב לחזור? לא שב לכיתה. היה זה דווקא אותו ילד לגביו הודאגת
האם תמצא דמות חברית בכיתה שתוכל לשכנעו לשוב?". מחשבותיי הופסקו כשמסרו לי התלמידים 
פתק: "זה מהשומר, הוא מסר לך לא לדאוג". אכן בפתק כתב השומר כי הילד נמצא בהשגחתו ואינו 

 מפריע.
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ל ההפרעה ולהשיב את הילד לכתה. כבר ממרחק לאחר השיעור יצאתי כדי להתנצל בפני השומר ע
עצרתי בראותי את השומר והילד עומדים כפופים ומתבוננים בשלולית שליד גדר בית הספר. 
כשהתקרבתי מעט נראו בידיהם ענפים ארוכים, אותם הניחו מעל השלולית ועל קיר הגדר. הם שוחחו 

ונן במעשה ידיהם. ראשית הסבירו לי כי בריכוז, מאוד עסוקים, וכשראו אותי קראו לי שניהם להתב
החליטו לאחר התייעצות לשחרר את החלזונות קרוב לשלולית מאחר ושיערו כי המים דרושים להם 
עם התבהרות השמיים והתחממות היום. לאחר מכן החליטו כי יוכלו לשכנע את החלזונות הקופאים, 

זרת הנחת ענפים. כמו כן הראו לי חבויים בתוך הקונכייה, להוציא את ראשם ולהתקדם לגדר בע
ניסיונות שערכו בגידור האזור על ידי הצבת מקלות שימנעו בינתיים דריכה על החלזונות היוצאים 
לדרכם. הסבריהם עצרו מדי פעם כשהתייעצו ביניהם לגבי מתיחת חבל אפשרית להגברת ההגנה. 

ושניהם הסכימו לכסותו לאחר השומר עדכן את הילד בעדינות כי הריר על פני החול אינו בריא 
הסתלקות החלזונות לדרכם. נראה שהשניים נהנו מאד מהפעילות המשותפת והתלהבותם אף סחפה 
אותי להקשיב ולהציע רעיונות משלי. כשהבהרתי שהגיע הזמן להיפרד ולשוב לכיתה התברר כי 

שמש שהחלה להאיר בניגוד לחששותיי עמד מולי הפעם ילד מאוד מרוצה. פניו הסמוקים מהעבודה ב
נראו שונים לחלוטין מאלו המוכרים לי. הוא צחק כשהשומר התבדח, הרצין כשניסה לדחוף קלות 
חילזון לעבור מעל המקל, התלהב כשהצליח למתוח חבל, הודאג כשנדרש גיבוי להגן על החלזונות 

להגנת בעלי בהפסקה והיה שבע רצון ומאיר עיניים כשהבטחתי לדאוג מיד לאישור עבודת השניים 
החיים. הפרידה מהשומר התבררה כקלה ביותר וכשחזרנו הבטיח הילד בגאווה רבה כי יסביר לחבריו 
על התוכנית וישתפם בתוכניות עם תחילת ההפסקה. הוא נראה רגוע וחזר מיד להתרכז בהבעה רצינית 

פיע עד תום שנמשכה כל השעה. מידי פעם הצצתי בפניו וציינתי לעצמי שהכעס המוכר לא שב להו
 השיעור.

סדר יומי, כשל שאר המורים, היה עמוס ביותר ולאחר שיעורים מתישים תוך התחמקות לעיתים 
מילדים שהתעכבו לשתף בסיפורים או בתלונות זה על זה, נתונים היו עיקר מאוויי להשגת כוס קפה 

מבית הספר נזכרתי  ומקום ישיבה במהירות בחדר המורים הצפוף. כך קרה שרק עם יציאתי בסוף היום
כי לא התעדכנתי בהמשך עבודתם הדאגנית של השניים. השומר פנה לעיסוקיו והעדפתי לא להפריע 
לו, הילדים מיהרו לצאת ולא נותר כל סימן לחלזונות ולחבלי ההגנה. כשהרהרתי בדרך בילד הכועס 

וע. למרות ניסיוני תהיתי האם האירוע ייזכר ובאילו פנים אפגוש בפגישתנו הבאה לאחר חלוף שב
 הקצר כבר נמנעתי מאשליות אולם קיוויתי למצוא דרך לליבו. 
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רּוִרים / בעילום שם  רפואה -פֵּ
 

 אני ילדה קטנה אוכלת על שולחן במטבח 
 נזעקת ״הפירורים לפח!״ אימא

 אני מסתכלת סביב, השולחן מבהיק 
 פי לועס בולע מעלים

 כל פירור אל עמקי צינורות עלומים 
 מוצאת עוד ועוד פירורים לא נראים, אימאאבל 

 עליהם מושבות חיידקים ופטריות 
 מאיימים לנעוץ שיניים, פוערים פיות. 

 
 אני לוקחת את הצלחת לשולחן הסלון. 

 לא אכפת הקלון? אימאאולי כאן ל
 אצה ידה במטלית אימאאבל 

 עינה בשליחות: פירורים בתלולית! 
 

 מסכנה שלי, אולי בחדרי פירוריי אימא
 לא עלייך, החדר שלי! 

 כמעט מתנצלת אימא
 מבט מסבה פירורים מאלמת

 
 רעבה, סחופת אי נחת

 יורדת למרתף. מאחורי ארון
 זה המקום לאכול את שארית המזון. 

 מתגנבת בלאט, מנגבת בחושך אימא
 עדת פירורים סוררים 

 
 לא רציתי עוד להכאיב לאמי

 הפירורים עלי לשלח הרחק מן הביתהבנתי שאת 
 אקבור אותם בין הפרחים תחת הדשן

 ולא יימצא עוד שום פירור
 במטבח, בסלון או אצלי בבטן
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 רפואה -אחרי מות/ בעילום שם
 

 "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים"
 

 לפני מות אבי היו הימים  שלוים. 
 רוח ושמש היו בבית. 
 אבק ספרים בספרייה, 

 ט על הדף.חריטת הע
 ברכה.

 אותיות קדושה ריחפו באוויר וצבעו את זיכרונות ילדותי.
 מדלגות בין הצלילים של שירי השבת.
 ריח הטלית שמכסה כמו אוהל סיירים 

 בשבת רק אבא ואני,
 -ההתרגשות בבית הכנסת

 אסור להסתכל על הכוהנים מברכים 
 היה אומר לי, 

 אך אני הבנתי שכדאי לי להביט
 אחד לא קדוש באמת. חוץ מאחד. ולהבין שאף

 
 לקראת מות אבי היה הוא

 גרום
 כפוף

 בקושי מחזיק את עצמו
 השרירים כבר לא מחזיקים את כובד המשקל

 מתרומם באיטיות 
 נאנח

 במידתיות
 מנסה 

 אולי כבר לא מנסה
 להישאר אנושי

 אדם טיפוסי
 בן החיים

 כבר החלטת שאתה לא לוקח חלק בזה
 יםבקידוש המוגזם של החי

 בכל מחיר
 

 סובל
 ישן רוב הזמן
 אבל הלב ער 

 ויוצא
 וקורע

 ומתחנן
 וזועק

 ונשבר
 ודומם

 ודופק ונקרע
 "קח אותי כבר"

 אין מנוח
 אין עוד כוח

 לזוז
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 אין טעם שמעורר געגוע 
 אין צחוק

 -רק חיוך מרוח
 כוחו של הרגל

 
 כשחזיתי במות אבי

 המוות היה נראה 
 לראשונה בחיי, 
 כפתרון לגיטימי

 אולטימטיבי 
 למצב.

  -לשבריר שניה שהבחיל אותי
 הרגשתי שהמוות יפה.

 נטול מאבקים, שלם, שליו. 
 מנוחת עולמים.

 לא עוד דם ואש ותימרות עשן 
 עשן מפעלי אנרגיה מזהמת של חיי סבל. 

 כל שניה היא נצח כשסובלים.
 לא עוד ליחה ויובש

 בחילה וקוצר ואוטם.
 

 דמע ודם 
 צבע של ים

 של אביבעיניו 
 שהתגלגלו להן ברוגע אחורנית.

 
 ”ְלַטב ָעִביד -לעולם יהא אדם רגיל לומר: ָכל ְדָעִביד ַרְחָמָנא "
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 רפואה - אחת גדולה ואחת קטנה/ בעילום שם 
  

היא נכנסה הביתה עם חיוך גדול על פניה, החזרות של להקת המחול תמיד ממלאות את גופה באנרגיה 
ואת ליבה באושר. אימה חיכתה לה לארוחת הערב וכבר דאגה לחמם עבורה את המים כדי שתוכל 
להיכנס הישר למקלחת החמה. נגה הייתה ילדה יחידה לאם יחידנית, כך שמשפחתה הייתה 

לעולם לא הרגישה שחסר לה דבר. היה זה כנראה הדבר שהפך אותה ואת אימה מצומצמת, אך 
לחברות כה קרובות. ובכלל, הייתה דומה לה מאוד גם במראה וגם באופייה, 'למזלי הגדול', נגה תמיד 
אמרה בקריצה. מאז שזכרה את עצמה, ידעה שאין לה אבא. "לא, הורי לא התגרשו ואבי לא נפטר. 

יפרה לחברים בחיוך. אימה, אורית, לעולם לא חשבה שמדובר בפרט מידע שנכון תרומת זרע", כך ס
להסתיר ממנה, ולכן היה זה מאוד טבעי גם עבורה לחלוק זאת במקום לשתוק או להמציא שקרים 
שתתקשה לעקוב אחריהם. לאחר הארוחה, הן צפו באחד מהשעשועונים הללו בטלוויזיה שכה אהבו 

ם שהגיע לתכנית הציג את המלווה שלו וסיפר שמדובר באחיו למחצה, לראות יחד. אחד המתמודדי
'אחאי', כך הוא כינה אותו. זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה נגה שמעה על אחים למחצה שהכירו 
זה את זה במהלך החיים, אך היה בו, ברועי, אחיו של עידו, משהו אחר. משהו שהתקשתה לזקק 

הטובה ביותר. כנות, בוודאי היה זה גם זה. האחאים סיפרו כיצד במילים. אולי כריזמה זו המילה 
הכירו ושתיהן הקשיבו היטב לפרטים. מדי כמה שניות, העיפה נגה מבט לעבר אימה כדי לנסות 

 ולהבין מה דעתה על הסיפור. כשהמנחה הכריזה על הפסקת הפרסומות, נגה השתיקה את הטלוויזיה. 
ה בשקט. היא הרגישה שכבר לא דחוף לה לצפות בהמשך "מה דעתך על זה, אימא?" שאלה נג

התכנית, הנושא הצית בה רגשות לא מוכרים. ניצני הסקרנות שלא נבטו כל השנים לפתע החלו לצוץ 
במוחה. המבט על פניה של אורית היה מלא ברגשות מעורבים. הן ניהלו שיחה דומה כבר לפני מספר 

ימהות החלה בחיפוש אחאים לילדיהן כדי ליצור שנים, כאשר הנושא עלה לתקשורת וקבוצת א
מעגלים משפחתיים, וגם, בכנות, כדי למנוע נישואים בין אחאים. נגה לא הביעה רצון לחפש או לגלות 
עד כה. בכל פעם שהנושא עלה, היא הבהירה שלא חסר לה דבר בחיים. אורית גם ידעה שנגה איננה 

בכלל ממוצא אפריקאי ובעל מראה שונה מאוד, כך שלא מודאגת מה"עניין" השני, שכן בן זוגה היה 
 חששו מקרבה ביניהם. למרות זאת, היא ידעה בליבה שמתישהו הרגע הזה עלול להגיע. 

"מה את חושבת?" שאלה אותה אורית בחזרה. שררה שתיקה לרגע. "תראי, זה מעניין," המשיכה 
ריך לזכור שלא תמיד מתגלגלים אורית, "נראה שהם מאוד מאושרים משגילו זה את זה, אולם צ

העניינים באופן אידאלי. ובכל זאת... אם זה מסקרן אותך, אולי כדאי לבדוק זאת לעומק, להבין כיצד 
 התהליך עובד." כל המילים שעמדו לנגה על קצה הלשון נעלמו לפתע. "בסדר". 

ב. רגע לפני שסגרה לאחר רגע נוסף של שקט, תקף אותה פרץ יוזמה ונחישות. היא הדליקה את המחש
את התכנית, שמעה את רועי מציין באדיבות שניתן לפנות אליו וליצור קשר. זה נשמע כמו צעד ראשון 
הגיוני לביצוע. היא כתבה לו הודעה, והופתעה מהמהירות שבה השיב לה. מיד הציע להתקשר 

י שהסיפור שלנו ולשוחח. "תתפלאי כמה פניות כבר קיבלתי מאז השידור," הוא אמר, " לא האמנת
ייגע בליבם של כל כך הרבה אנשים". דבריו גרמו לה לחוש הקלה מסוימת, מעין אשרור להחלטתה 
הפתאומית לברר פרטים על קרובי משפחתה. כאילו מדובר בתהליך מחשבה שמבצעים ברגעים אלה 

 אנשים נוספים במצבה. 
הוא סיפר לה כיצד להשיג את הפרטים הראשוניים ואילו טפסים עליה למלא כדי להתחיל. ראשה 

מה אם אפתח ציפיות ולא אמצא איש? או יותר גרוע, מה אם אמצא קרובים  –הוצף במחשבות 
 ואתאכזב? 

לאורך שנות חייה, מעת לעת הייתה מבקרת במוחה המחשבה על כך שביום בהיר אחד, ללא שום 
מוקדמת, ייחשף מאגר התורמים או שיחול צירוף מקרים מוזר מאלה שקורים רק בסרטים ולפתע הכנה 

היא תגלה את זהותו של אביה הביולוגי. ואז, לרוע מזלה, יתברר כי שונה הוא לגמרי ממנה, ואפילו 
מחזיק בעבודה או תחביבים שנחשבים משעממים או גרוע מכך, לא מכבדים ולא ראויים. אולי מראהו 
החיצוני יהיה עלוב, בחור כזה שלא שפר מזלו וקיבל אסופת גנים מעט מאכזבת. במקרה כזה, כיצד 
ניתן יהיה להתכחש לגורל ולגנטיקה המכתיבים שתהיה דומה לו אפילו במקצת? ועכשיו, כאשר עולה 
האפשרות לגלות צאצאים מאותו תורם, שיהוו לה אחים למחצה, מי אומר שיהיו טובים יותר 

 יש המאיים שציירה לה? אולי מוטב שלא לגלות ולמנוע מראש את הכאב והמבוכה. מהתרח
רועי המשיך בתיאוריו והיא הקפידה להמשיך ולגלות התעניינות. "אני מבין שזו לא החלטה פשוטה, 
אני עמדתי בנעלייך בדיוק לפני מספר חודשים. עבורנו העניינים הסתדרו נהדר, אבל לצערי, לא לכולם 

באותו אופן. מנהלת הפרויקט לצדי, רונה, מילאה את פרטיה במאגר הצלבת הנתונים כבר  זה קורה
 לפני כשנה ועדיין לא נמצאה לה שום התאמה. 
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ובכל זאת, היא מאמינה בחשיבות, ואינה מאבדת תקווה." היא לא הייתה בטוחה כיצד לנסח את 
"מה החשיבות? מה הופך את  –השאלה שעברה בראשה, ולכן פשוט ירתה אותה לאוויר בישירות 

האדם שמצאת ל'אחיך' יותר משחבריך הוותיקים הם אחים עבורך?" ומיד התמלאה בחוסר נוחות, 
 "לא התכוונתי להישמע ביקורתית" היא הבהירה.

"זה בסדר" הוא מיד הרגיע, "כל חבר בפרויקט הזה, מגיע מסיבותיו שלו. מה שמשותף לכולם הם 
תמצאי אחאים, תוכלו לבחור יחד אם לפתח מערכת יחסים ולשמור על  הסקרנות והרצון לדעת. אם

קשר. תוכלו גם לבחור להמשיך כל אחד בחייו האישיים. כך או כך, אני מאמין שידע זה כוח, ומדובר 
 כאן בידע משמעותי."

בבוקר שלמחרת, ישבו שתיהן לשתות קפה יחד לפני שיתחילו ביום מרתוני נוסף. "אני רוצה לנסות" 
מרה נגה בקול בטוח, על אף שבתוכה הרגישה שבלתי אפשרי להיות בטוחה בדבר כה גדול. "אם א

כך, בואי נלך על זה". חייכה אורית והושיטה לה יד. נגה התיישבה ליד המחשב, בזמן שאורית 
מחפשת אחר פרטי התורם, שמסרה לה נציגת בנק הזרע בבית החולים בשיחת טלפון ארבע שנים 

סוג דם, מוצא, צבע עיניים, כל העניין הרגיש מעט לא  –מילאו יחד את הטופס  קודם לכן. הן
 מציאותי. היא לקחה נשימה עמוקה ולחצה על "שלח". 

הודעה ממנהלת הקבוצה: "היי נגה, מצאתי עבורך התאמה!  –לאחר כשעתיים, נשמע צליל התראה 
הכינה עצמה להמתנה ממושכת. מזל טוב!" היא לא האמינה למילים שקראה מהצג. בייחוד לאחר ש

רגע, מדובר בהתאמה ראשונית בלבד, הזכירה לעצמה. אבל לא יכלה שלא לחשוב 'ייתכן שזהו הדבר 
שתי אחיות שגדלו זו עם זו, גם הן בנות לאם יחדנית  –האמיתי?'. היא המשיכה לקרוא את הפרטים 

יצעו בדיקת דנ"א כדי לוודא שהן , אחת גדולה ואחת קטנה. "הן ב20והשנייה בת  26כמוה. האחת בת 
אחיות 'מלאות', כך שפרטיהן במאגר ואם תרצי תוכלי לשלוח דגימה שלך ולוודא את ההתאמה 

 שלכן". נגה הבינה שמנקודה זו, המסע שלה רק מתחיל.
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 מדעי החיים -חֶסד ְנעּוִרים/ יצחק שבת
 

 ֶנֶפש בֹוֶגֶרת ְוגּוף ָחסֹון
 ִבָטחֹון ִחיּוְך ְתִמיִדי ַוֲהמֹון

 ָהִייָת ַעמּוד ַהָתֶוְך ֶשל ַהִמְשָפָחה
ג ָלְרָוָחה  ְוַגם ַהיֹום דֹואֵּ

 
 אחיך ִהְצִעיר ִמְתָגָאה ְבָך ְבָפַני ֻכָלם

 ֲעבּורֹו ָתִמיד ָהִייָת ַהטֹוב ָבעֹוָלם
ר לֹו ְבַבָקָשה ֶשהּוא ָיֹכול היה ְלַהְרפֹות  ַספֵּ

ב ְבתֹוכֹו  ץ ְלֹלא אֹותַהְכאֵּ  ִמְתָפרֵּ
 

ֶחֶבל  20ָהִייָת ָבן  ְך ְבָיִדי אֹותֹו מֵּ  ְבנֹוְפלֵּ
ל  ִסיַכְלָת ֶאת ַהְפֻעָלה ַאְך ַכדּור ֶאָחד ִהְשַתחֵּ

ַח ֶאת  ְך  ָחְזָךִפלֵּ  ִהְתַעַמתָ ְבֶרַגע ְוַעמֵּ
 ּוִבְגָללֹו ָעַזְבְת ַאל עֹוָלם ָהֱאֶמת

 
 , ֲחבּוַרת ְיָלִדיםִאיש ֹלא ָיַדע ָמה ֶהֱעַנְקָת ָלנּו

י ִאלּו ֲאָנִשים ִנְכָבִדים י ֹחוֶטם, ֹלא אֵּ  ָזבֵּ
ינּו ְבאֹותֹו ַהיֹום ַדע ֶשִשִנית ֶאת ַחיֵּ  תֵּ

 ִשנּוי ַמֲעָבר ְלָכל ֲחלֹום
 

אי ִמן ַהְכָלל ָהַפְכנּו לֹוַחִמים   ֻכוָלנּו ִמְבִלי יֹוצֵּ
ילֹות ּו  ַבָיִמיםִביִחידּות, ְבַסָירֹות, ַבלֵּ

 ָנהוָחַלְקנּו ַאף ָיָצאנּו ַלְקצֻ 
 ָלַמְדנּו עֹוָלם, ָרַכְשנּו תֹוָבָנה

 
 ִאַמנּו לֹוַחִמים ְוהֹוַבְלנּו ִמְבָצִעים

 ְלִעִתים ַבַפְרֶהְסָיה ּוְלִעִתים ֲחָשִאִיים
ר ינּו ַמְלָאְך שֹומֵּ  ָתִמיד ָיַדְענּו ֶשָעלֵּ

רִמִכָתה יא' ְוַעד ֶשִנְש   ַתְחרֵּ
 

ָלה 12 ָאז אֹוָתּה ָשָנה ֲאפֵּ  ָשִנים ָעְברּו מֵּ
 ּוְבשּום ַאְזָכָרה ֹלא ָאַמְרִתי ִמָלה

ב  ִמַפַחד לֹוַמר ַמֶשהּו כֹואֵּ
ב  ֶשָמא ֶאְשֹבר ְלִאְמָך ֶאת ַהלֵּ

 
 

 ָשִנים7  ַלְמִדיָנה ְבֶמֶשְך ֶהֱעַנְקִתי
 ַהִמישֹוִרים ְלָכל ִכְמַעט ָךיְבִעְקבּותְ  ְוָהַלְכִתי

 ַהיֹום ָגַדְלִתי ִהְתַפַתְחִתי ּוַבָקרֹוב ָאִביא ְיָלִדים
ן ַיִקיִרי ָלעֹוָלם ֹלא ִתְפֹשט ֶאת ַהַמִדים  ַאְך ַאָתה בֵּ

 
לּו ַהִמִליםוְצַמְרמֹ   ֶרת ִמְתַגֶנֶבת ְבכֹוְתַבי ֶאת אֵּ

ְך  ד ְלַהֲעִליםִכי ִבְכִתיָבָתם ֶאת ִזְכרֵּ  ֲאִני פֹוחֵּ
 ָכרֹון ְמֻאָבק ֶשל ַיְלדּוִתי ַהַדָלהיְלַהֲעִליְמָך ִמזִ 

 ְּוָתה ַהְתָחָלהַ יוְיָלדֹות ָשַרק ָלנּו הִ 

https://milog.co.il/%D7%97%D7%96%D7%94/e_19472/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%97%D7%96%D7%94/e_19472/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%AA/e_315/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%AA/e_315/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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 מדעי החיים -גלים של שיבולים/ בעילום שם
 

 היא עמדה בתוך שדה חיטה והתבוננה בשיבולים 
 בתוכה הרגישה שהיא בכלוב של זהב 

 ן הכול מושלם, אך ליבה החמיץ בתוכה.למראית עי
 

 מטוס ריסוס שטס נמוך הניע את השיבולים 
 זה הזכיר לה אותה יחפה בגיל ארבע 

 מהלכת על החול החם ומתבוננת בגלים.
 

 כאילו שזה היה רק אתמול 
 אחיה הקטן רץ פנימה לתוך הים 

 והיא רק התבוננה, לא יודעת אם לרוץ אחריו 
 מאחור. או ללכת להורים שישבו

 
 רצתה לצעוק ,לצרוח ... 

 אבל במקום זה יצאה לה רק לחישה שקטה מהגרון 
 "אל תרוץ לשם , חזור ,חזור ,חזור "

 מאז היא חוששת ללכת לים 
 רעש הגלים שמרגיע את מרבית האנשים, לה גורם רק לתחושות אשמה וייאוש. 

 
 אבל למה היה זה צריך לקרות כך ,

 כל כך אהבתי אותו !
 תלתלי הזהב שלו ואת צחוקו המתגלגלאת 

 אהבנו לשיר יחדיו נעימות ג'ז שאבא היה משמיע. 
 אחרי התקרית , הבית שהיה רועש וגועש ומלא שמחה 

 הפך את עורו , זה לא אותו הבית 
 מה הייתי נותנת עכשיו להרגיש את כתפו צמודה לשלי. 

 
 ון החול היפה שבנו רק דקות ספורות קודם , הם אספו צדפים כדי לשים על ארמ

 היא הסתובבה לצד השני שם ראתה קונכייה גדולה
 ובאותו הרגע שמעה את שריקתו של המציל ואת צווחות האנשים הרצים פנימה לים 

 היא נאנחה מה יעזור לחשוב על זה שוב ושוב .
 השנה שוב תשב בליל הסדר עם הדודים והדודות 

 קולה בכוס היין של סבא. ובלי אף אחד שיצחק יחד איתה , על כך ששמו
 

 ועכשיו השיבולת שנכנסה לה מתחת לגרב עוקצת מעט 
 אך לא כמו העקיצה אותה היא סוחבת חיים שלמים

 שפתיה מתעגלות לכדי שריקה 
 והיא שורקת לכלב האהוב שלה, הם עומדים לחזור הביתה. 

 
 

 השמש ממהרת לשקוע 
 עוד יום חלף והיא נותרה כלואה עם רגשותיה 

 בביתה , תשב על כיסא הנדנדה ותתבונן על הצילום שצולם רק חמש דקות קודם 
 בו היא ואחיה מביטים האחד בשנייה מבלי לשים לב לקליק של המצלמה

 לו רק יכלה לחזור לאותו הרגע המתוק , לחבק אותו חזק ולומר לו כמה הוא חסר לה ...
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 רפואה -לא יכול להיות/ בעילום שם
 

לא יכול להיות. לא יכול להיות, היו המילים שנאמרו כמעט על ידי כולם בערב, אחרי שזה נגמר. מתיו, 
אין סיכוי שהוא יעשה דבר כזה. הוא הרי כל כך נחמד ותמיד  היה עוזר לכולם, אין סיכוי שהוא יתנהג 

ם השאלה איך באלימות שכזו, בלי לחשוב על אף אחד וישאיר ככה את כל המחלקה עם פצע מדמם, ע
זה יכול להיות ואיך לא עצרנו אותו . הם ישבו ביחד והתביישו, כעסו על מתיו,  כעסו על עצמם. הם 
בעיקר חיפשו סימנים שהיו יכולים להעיד מראש, שהיו יכולים לעזור להם להבין איך דווקא החייל 

 הכי גבר במחלקה יהיה זה שיפגע ככה בכולם ויתנהג בצורה כל כך אלימה. 
ת מתיו חלקם עוד הכירו במחווה אלון, הוא היה חייל ביישן שרק עלה מארה"ב, סיפר במבטא א

הדרומי שלו שהיה עיתונאי בנבדה, ועכשיו הוא רק רוצה להתגייס ורק רוצה להגיע לגבעתי. הוא 
תמיד היה נכון לכל משימה. אף פעם לא התלונן, למרות שהמפקדות במחווה אלון הפילו עליו את כל 

רנויות הכי קשות ואת כל המשימות הכי מגעילות, תמיד הוא היה שם עוזר לכולם. בשיחה באחד התו
הערבים באוהל, הם הבינו שכולם הולכים ביחד לחטיבת גבעתי, ורצה הגורל, או אולי קצינת השיבוץ, 

 כולם הגיעו לאותה פלוגה ואפילו לאותה המחלקה. 
ר של הר קרן התערבב עם כאבי גב וחוסר שינה. המחסור הטירונות כבר הייתה סיפור אחר לגמרי. הקו

באוכל והשמירות הארוכות היו קשים לכולם, במיוחד לחבורת העולים החדשים שמצאה לה בית 
בבסיס הכשרת הטירונים, ממש מתחת לשלט שאומר "איתי לגבעתי ". הם מצאו שם חברי  2באוהל 

תרבות, בשפה, במסורת ואפילו באמונות אמת והקשבה, למרות ההבדלים בגיל ולמרות השוני ב
הדתיות. זה נראה כמו סיפור מושלם שבו יהודים ציוניים מכל רחבי הגלובוס מוצאים את מקומם 

 דווקא על ההרים הצהבהבים של בסיס הכשרת הטירונים. 
ככל שההכשרה המשיכה, הראה מתיו את היכולות שלו יותר ויותר. כמובן שיתרון הבגרות עזר לו, 

. הוא היה המהיר במחלקה, הקלע הטוב ביותר ומעל הכול חייל 18וכל היתר בני  22י היה בן שהר
למופת. לא סתם נבחר להיות הקשר של המ"מ, איש סודו שיעזור לו  באימון המסכם . בסוף , אחרי 

 האימון, הוא גם קיבל את הכומתה של המפקד , אות של כבוד בקרב הלוחמים .
זה, היה ברור שמתיו יהיה הראשון לעלות לסיור. הוא גם אמר שכך הוא רוצה. לאחר מכן, כשהגיעו לע

במשך חודשים ארוכים של מתח, בחום הקשה והלחות של רצועת עזה הם כמעט לא ישנו, עשו 
סיורים על הגדר והכל רק כדי ש"זה לא יהיה במשמרת שלנו". כך היה אומר מפקד הפלוגה. מתיו לא 

שעות סיור. לא הכאבים בגב  12להתנדב לעוד משימת פטרול עייפה לאחר  התלונן,  תמיד היה נכון
 ולא הפריחה בבטן הפריעו לו. הוא אמר לכולם שזה מה שצריך לעשות כדי להגן על האזרחים.

באחד מתוך אותם אלפי פטרולים הוא סיפר לסמל, שהיה צעיר ממנו בשלוש שנים, שהוא בא מבית 
הוא עיתונאי שרוצה לחשוף את האמת, והוא לא בקשר עם המשפחה חרדי ועזב את הדת. הוא סיפר ש

שלו. הסמל שדאג, שאל איך הוא מסתדר ומתיו אמר שמצוין, הוא נכנס לבית מיוחד לחיילים בודדים 
שהוקם לזכרו של גיבור אחר מהחטיבה, שם גרים כל החברים ממחווה אלון, שעברו יחד לבסיס 

ן לעזה. הם יוצאים ושותים ובעיקר מבלים וחיים את החיים הטירונים של חטיבת גבעתי ולאחר מכ
למרות הקושי בשירות. הסמל חשב לעצמו, שזה סידור מעולה והוא לא היה מתנגד למשהו כזה 

 בעצמו.
ואז זה התחיל. בלילה קר, ממש ליד הגבול, מפקד הגדוד נתן את הפקודה, ופתאום זה כבר לא תרגיל, 

מה והם נכנסו לעזה. בקשר מדווח על היתקלויות ראשונות, יש זו כבר לא סימולציה, זאת מלח
שמועות על פצועים מגולני ופתאום שומעים את היריות על הקיר של הנגמ"ש. מתיו היה חד כתער. 
לא הראה סימני פחד לשנייה, ותמיד היה הראשון להתנדב להיכנס בדלת, בלי לדעת מי יהיה שם ובלי 

 לדעת כיצד זה יגמר. 
שלושה ימים נטולי שינה לגמרי, כאשר הדבר היחיד שהחזיק אותם ערים היה רק הסיגריות לאחר 

והטבק להסנפה שהוא הביא מהביקור האחרון שלו בארה"ב, אמרו להם שהם חוזרים לארץ. זה נגמר, 
והם כולם יצאו בסדר, חוץ מרן, שבגלל מפקד מטומטם שנתן להם לעשות מה שהם רוצים, נשאר 

 .18תמיד בן בעזה ויישאר 
הם הרגישו בלתי מנוצחים. זה נגמר וניצחנו. היו החגיגות בבריכה בבוקר ועצרת החטיבה בערב. מתיו 
הלך לרופא בבוקר, כי קצת כאבה לו השן, לא לפני שערב קודם יצא לשתות עם כל החברים. התקשר 

שר עד שמה למפקד שלו, אמר שהוא נכנס לרופא והכול בסדר, ולאחר מכן דממה. הוא לא התק
 שקרה, התגלה.
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בהתחלה אף אחד לא דאג. זה מתיו, אמרו. בטח נגמרה לו הסוללה. הוא יגיע ישר לעצרת עם החיוך 
הביישני והמבטא הדרומי. גם כאשר מפקד הכיתה התחיל לדאוג , המ"פ היה בטוח שהכול בסדר, 

ת החגיגה . אבל לא כך ושזה שהחייל הכי טוב בפלוגה לא עונה במשך שעתיים זו לא סיבה לעצור א
 היה. ואז הגיעה המשטרה והחיפושים והדם, ולבסוף הגיע גם הגילוי של מה שקרה באמת. 

לא יכול להיות. אין סיכוי. הם כולם התפרקו שם בתחנת הרכבת מחוץ לבאר שבע. אין סיכוי שהחייל 
אלימות.  אתנהג בכזהכי טוב במחלקה, זה שרק אתמול ישב לשתות אתנו, יעשה את זה. יפגע ככה. ית

אולם ההודעה הרשמית כבר הגיעה, וכולם ידעו מה באמת קרה. מתיו  ירה לעצמו בראש ממש מחוץ 
 למשרד של הרופא, ואנחנו לא ידענו מה להגיד.

בהלוויה התפרקו כולם. גם המפקדים, המפקדות ממחווה אלון ובעיקר העולים החדשים, החברים 
,  הסבר, משהו שיכול היה להסביר למה זה קרה, ומה פספסנו. הרי שגרו אתו בבית. כולם חיפשו סימן

 איזה בן אדם שפוי הולך לרופא השיניים ודקה אחרי תוקע לעצמו כדור בראש.
הכול התחבר, כשאחד מהחברה מצא כתבה של מתיו באיזה בלוג עזוב  -אבל הייתה סיבה. רק אחרי 

ות שעבר בתור ילד על ידי הרב של הקהילה, על של עיתון מקומי בנבדה. בבלוג הוא מספר על התעלל
האונס, על הבושה, על הרצון לדבר ואי היכולת. הוא סיפר על ההסתרה של המשפחה ושל הקהילה , 
על הבריחה לארץ ישראל כדי לפתוח דף חדש, ועל הרצון לעזור לאחרים שחוו טראומה כזו. בכתבה , 

 ר את העבר בארה"ב ,וכנראה שזה לא היה המצב . כך הוא סיפר , הוא הצליח להתגבר הצליח להשאי
ואנחנו רק יכולנו לחשוב על מה שעבר לו בלב, יחד עם הפחד מהמלחמה. על תחושת הבדידות שהוא 
היה מצוי בה, ועל הסיכוי, גם אם קלוש, למנוע את זה. כנראה שלא היה ניתן, אבל אותנו מתיו ילווה 

תמיד עובר בראש, למרות שכנראה לא משנה כמה קרובים תמיד. גם אחרי שנים ה"לא יכול להיות" 
 אחד לשני, לא באמת יודעים מה עובר בראשם של אחרים, ולא את כולם אפשר להציל. 
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 מדעי החיים  -סגירת מעגל/ בעילום שם
 

רב פקד רפאל "ברי" ברוורמן טיפס בעייפות במדרגות לדירתו בקומה השלישית, הטיפוס במדרגות 
, לא הייתה חגיגה, 40באכזריות שהשנים לא עובדות לטובתו, רק לפני חודש חגג יום הולדת מזכיר לו 

מעטים ידעו שחתם עוד עשור בחייו, את אותו ערב הוא בילה כמו שעתיד לבלות את ערב זה, כוס 
 וויסקי וסיגר.

 וחה.הוא תחב את המפתח למנעול הדלת החלודה של דירתו, מסתייע ברגלו כדי לפתוח אותה לרו
 .23:45הוא מדליק את הנורה הקטנה בסלון, אור עדין וחמים ממלא את הדירה, השעון מראה 

ברי מניח את האקדח על השולחן, מוזג לעצמו כוס וויסקי, ויוצא למרפסת הצופה לרחוב דיזינגוף 
ההומה, שוקע במחשבות, מנסה לשחזר את שהספיק לעשות היום, ואת מה שנותר לו לעשות מחר, 

 ר בכיר בימ"ר תל אביב, אף פעם לא חסרה עבודה.כחוק
לאנשים מחוץ למשטרה, התפקיד של חוקר משטרה בימ"ר, מעלה להם לראש תמונה של השוטר 

 האלמותי ג'ון מקליין מסרטי "מת לחיות", שותת דם יורה לכל עבר עם תת מקלע,
לנבור בהן, למיין, לתייק, במציאות, העבודה ברובה היא משרדית, ערמות של ראיות ועדויות, שצריך 

לסכם, ולהעביר הלאה לפרקליטות, כדי שימצו את הדין עם האשם בבית המשפט, גם לשם תפקידו 
 לוקח אותו לעיתים תכופות, יותר ממה שהיה רוצה.

הוא סיים את הסיגר ונכנס למקלחת, "למים החמים יש יכולת לנקות גם את הנפש", הוא חשב לעצמו, 
 למיטה וכיוון שעון מעורר לשעה שש, ונרדם תוך שניות.משם המשיך ישירות 

 
צלצול קורע את דממת הלילה. ברי מושיט את היד לטלפון, שיחה בשתיים בלילה זה אף פעם לא דבר 

 חיובי, על הצג הוא רואה את המספר של התחנה.
ית למלון הוא עונה, מתאמץ לסגל לעצמו טון ערני. המוקדנית מדווחת לו על גופה של בחורה צפונ

"מנדרין", שוטרי סיור כבר סגרו את הזירה, וצוות של מז"פ תכף שם, ברי מבקש שתשלח לו נ"צ 
 מדויק למכשיר המשטרתי, הוא לובש את אותם הבגדים מאתמול ויוצא מהדירה.

 הוא עולה על האופנוע שלו ודוהר לזירה, תוך עשר דקות הוא מגיע לשם.
הקולות של הגלים מתנפצים להם על הסלעים, הריח המלוח  כשהוא מדומם את המנוע הוא שומע את

של הים, חצי מריח חצי טועם אותו, מתפשט לו בנחיריים, חבל שהוא מגיע בנסיבות כאלה חשב 
 לעצמו.

"ברי" הוא שומע את דניאל, שוטר סיור בתחנת לב, צועק לעברו, "בוקר טוב הספקת לישון קצת?", 
 "בקושי" ברי עונה לו.

 לנו פה?" הוא שואל. "אז מה יש
, דקירות בכל הגוף, אין סימני זיהוי, מז"פ עובדים 20-"בחורה צעירה, נראית בסביבות אמצע שנות ה

כרגע על הזירה. תכף יעדכנו", "בחור צעיר שטייל עם הכלב מצא אותה, לקחתי את הפרטים שלו 
 ולקחתי עדות, אמרתי לו שניצור אתו קשר בהמשך".

שאף אחד לא יתקרב לזירה, הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו זה  "מעולה, דני, תשמרו
שהתקשורת תעשה לנו פה בלגן, ושכל הורה שהבת שלו יצאה לבלות ולא עונה לטלפון יבוא לפה 

 ויתפרע".
 

 ברי ניגש לעבר אנשי המז"פ שעבדו בזירה.
 ברי קרא לעבר אחד מהם. -"ניר" 

 "ברי" הוא ענה בחזרה.
 לגלות"? ברי שאל בזמן שהוא מביט אל הגופה שמוטלת בין הסלעים,"מה הספקתם 

דקירות בעיקר באזור הבטן והירך, נראה שמתה מאיבוד דם, לא נרצחה כאן לפי  12"בחורה צעירה, 
 מה שנראה".

 ברי בחן את הגופה תוך כדי שהוא רושם לעצמו הערות בפנקס.
 דהויים מסביב לעיניים, החבלות נראות ישנות.בחורה צעירה, הפנים שלה חבולות, עיגולים כחולים 

 דקירות עמוקות בחזה, בבטן, במפשעה. 
 "ניר", ברי אמר, "הדקירות הקטנות על הזרוע, נראה כמו דקירות מזרק"

 ניר מהנהן.
 "נרקומנית? אולי זונה שמישהו ניסה לשדוד, והיא נאבקה בו?"
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 הבגדים שלה היו נראים מלוכלכים, מאובקים.
ל מסביב, כוחות משטרה נוספים התחילו להתאסף בזירה, ולסרוק באזור כדי לחפש ראיות ברי הסתכ

 כלשהן שיוכלו לתת קצה חוט.
 "ברי", קרא מאחוריו קול מוכר וצרוד, מתקרב אליו מהחשכה, זה היה מפקד הימ"ר ראובן.

 "ראובן", ברי ענה לו, מהנהן.
ראה משועמם, ורוב הזמן המבט שלו היה מופנה ברי עדכן אותו לגבי מה שידוע עד כה, ראובן היה נ

 לסלולרי.
שיחכה לי במשרד דו"ח מקיף על מה שאנחנו יודעים,  12-"תקשיב", חתך אותו ראובן, "מחר ב

בינתיים תמשיכו לעבוד פה", אמר והסתובב בלי לחכות לתגובה, הזדרז חזרה אל הרכב, שנעלם 
 בדהירה חזרה לתוך תל אביב, ברעש צ'קלק'ה חזק.

 
האור עלה, אנשי הזיהוי הפלילי אספו מספר טביעות נעליים שמצאו בזירה, ספק אם יש בכך תועלת, 

 אנשים רבים עושים הליכות באזור וקשה לראות כיצד זה יוביל אותם הלאה.
 "ברי", ניר קרא לו, "אחד השוטרים מצא בין הסלעים שרשרת, ננסה להפיק ממנה דנ"א".

קופץ לתחנה, אני אנסה לבדוק אם יש לנו דיווח על נעדרת שתואמת את "תבדוק ותעדכן אותי, אני 
 התיאור, ולבדוק לגבי מצלמות שאולי צילמו פה באזור"

 "קיבלתי", ניר ענה.
ברי ניגש אל החבר'ה מאבו כביר שבאו לאסוף את הגופה, "תגידו לדוקטור שבשנייה שהוא מסיים את 

 יגשו לעבודתם.הדו"ח, הוא מרים אלי טלפון", הם הנהנו ונ
ברי עלה על האופנוע ודהר אל התחנה, בינתיים הכבישים התחילו להתמלא במכוניות עמוסות אנשים 

 ישנוניים בדרכם לעוד יום במשרד.
ברי החנה את האופנוע מול התחנה וניגש אל המשרד שלו, הוא הוציא קופסת אדוויל מהמגירה ושם 

, הוא עצם את העיניים, ושקע 7:30, השעון הראה שני כדורים בפה, הוא בלע אותם עם שלוק קפה
 בהרהורים, חצי רדום.

 .8:30דפיקות על הדלת של המשרד, הוא פותח את העיניים, השעה 
 "ברי, אתה חייב לבוא לראות את זה", ניר קרא לו בהתרגשות מהולה בחרדה.

 "מה יש?" ברי שאל תוך כדי שהוא מתרומם מהכיסא.
 צריך לראות את זה בעצמך" אמר ניר, משתדל להסתיר את הפאניקה.אתה  -"אני לא יכול לומר

 הם ירדו למעבדת המז"פ ונכנסו למשרד של ניר והתיישבו מול המחשב.
 "הרצתי את הדנ"א שמצאנו על השרשרת" ניר אמר.

 "נו, דבר כבר"  אמר, ברי כשהוא מתחיל לאבד את הסבלנות.
ם לא נמצאה לה התאמה". ניר לחץ על כמה "היא קיימת כבר במערכת, מתיק אחר, אבל מעול

 כפתורים ונפתח חלון.
 ברי התחיל לקרוא את פרטי התיק.

 ", "תיק רצח: ענת שבו".28.8.2001"מסווג", "
ברי הרגיש שהעולם מתפרק תחתיו, בבת אחת המשרד, ניר, הכל נהיה סביבו שחור, המילים בוהקות 

 מהמסך וסחרחורת אחזה בו.
 והאחרונה שלו, חברת הילדות שלו. ענת, החברה הראשונה

זאת שאיבד בזמן שהיה קצין קרבי בקבע, שהרגיש אשם שלא היה שם לתמוך בה כשאיבדה את עצמה 
 אחרי הצבא,

שנים האשים את עצמו, מת בהדרגה מבפנים, נשבע להעניש את עצמו על כך, אם היא מתה, גם הוא 
שלו, לאחיו, ולכן החליט  אימאמה זה יעשה לימות איתה, לא היה לו את האומץ להתאבד, הוא ידע 

 להרוג את מי שהוא, לוותר על זוגיות, על משפחה.
 השתחרר מהצבא והתגייס למשטרה, בלי טיול, אפילו לא חופשה קצרה.

הרוצח מעולם לא נתפס. הוא החליט להקדיש את חייו לתפיסת רוצחים שפלים וחשב שכך יקבל 
גילה שטעה, אבל עדיין לא יכול היה להפסיק. זאת הייתה נחמה. מהר מאוד הוא  -סגירת מעגל

 ההקרבה שלו עבורה והנה עכשיו יש לו הזדמנות לסגירת מעגל.
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 פסיכולוגיה -סבתא/ בעילום שם

 
נכנסתי לחדרה. היא ישבה על הכורסא עם הגב אליי כך שלא ראתה אותי עד שניגשתי אליה ורכנתי 
לעברה על מנת לתת לה נשיקה. חיוך עלה על פניה, היא שמחה שבאתי לבקר. היא תמיד שמחה שבני 
משפחה באים לבקר. כשהייתי קטנה היא תמיד נראתה לי אחד האנשים השמחים ביותר שקיימים. 

 היא באמת הייתה, ואולי אני הייתי קטנה מכדי להבין. אולי 
כשהיינו מגיעים לבית שלה בנווה עוז, עוד מהחנייה עלו ניחוחות של מטעמים. הבית תמיד נראה לי 
גדול, אפילו ענק, בטח בשביל אישה קטנה וכפופה שחיה לבדה. הקירות היו מכוסים טפטים מצהיבים 

ר תמיד היה עמום, גם באמצע היום. וקר, תמיד היה קר. היא ומתקלפים, הרהיטים היו כהים, האו
הייתה מקבלת את פנינו בחיוך גדול ואוהב, בעודה מציינת בפני כל אחד ואחת שהיא הכינה בדיוק את 
המאכל שהוא אוהב. לעולם לא התבלבלה על אף עשרים ואחד הנכדים והנכדות. היא תמיד זכרה הכל 

שולחן הגדול והמתנדנד במטבח היו ערוך למשעי עם מפה לבנה,  בצורה מדויקת ולפרטי פרטים. ה
כנראה זכר לילדותה  -סט של צלחות חרסינה מעוטרות בפרחים ונרות שבת דולקים בקצה השולחן 

מרובת ילדים. אהבנו לבוא אליה, לשחק במשחקים הישנים שנשארו בחדר הילדים  במשפחה דתית
ספר, תמונות ותקליטים, וכמובן -של אבי כמו תעודות בית שנותר כעת מיותם, לחפש מזכרות מילדותו

כשעברה  לאכול את האוכל "הטעים בעולם" ולקנח בגלידה מהמקפיא המיוחד שהוקדש רק לנכדים.
לדירה ברחוב העצמאות, לאחר ויכוחים רבים, משהו השתנה. הבית הפרטי עם החצר הסבוכה התחלף 

פו בקירות לבנים ובוהקים, שולחן האוכל הרעוע בבניין דירות חדש, הטפטים המתקלפים התחל
התחלף בשולחן ארוך, חדש ויציב. רק סט צלחות החרסינה ונרות השבת נשארו במקומם. והקור, גם 
הוא נשאר, נדמה שדבר לא השתנה. אך היא השתנה. הרעד בידיים גבר, האנרגיות פחתו. היא עשתה 

ל באותן כמויות כאילו לא קשה לה, המשיכה המשיכה לבש –כל מאמץ כדי להראות ש"הכל בסדר" 
 –לנסוע בכוחות עצמה לבריכה כאילו זה לא מסוכן. על אף שהפצרנו בה להפסיק, להירגע, לנוח 

"אף אחד -הגאווה גברה על הכל. משפטים כמו "זה לא עניינם של אנשים זרים", "אני יכולה לבד" ו
 –הבנים, הכלות, הנכדים  –שנה מי שוחח איתה לא צריך לעזור לי"  חזרו על עצמם שוב ושוב. לא מ

התשובות נשארו זהות. עד שהופיעו פצעים על העור. בהתחלה הם היו קטנים ושטחיים, והיא כמובן 
התעלמה, אמרה כהרגלה שהכל בסדר. אך די מהר המצב התחיל להחמיר. הפצעים החלו להתפשט 

ב ארוך של בדיקות, רופאים  ובתי חולים לא מאזור הידיים והזרועות עד לכפות הרגליים. כמובן שסב
איחר לבוא. בכל פגישה כזו, עם כל רופא, החל מהזוטר ביותר ועד לראשי מחלקות היא נשארה 
בשלה: "אני בריאה לגמרי, מרגישה מצוין, לא מבינה למה הם שוב הביאו אותי לפה", למרות שכבר 

זאת, אך שוב הגאווה שלטה בה. הרופאים כולנו הבנו שלא כך המצב. אני מאמינה שגם היא ידעה 
החליטו שצנתור יפתור את המצב. "המסתם לא עובד מספיק טוב, לכן הדם לא זורם כמו שצריך 
לגפיים, מה שיוצר פצעים", זה ההסבר שקיבלנו, מבלי לפרט על תופעות הלוואי האפשריות, שכיום 

היא באה אלינו הביתה ל"בית הבראה"  שינו את חייה וחיינו לעד. אחרי הניתוח –אני יכולה לומר 
כיוון שהייתה צריכה להיות תחת השגחה, וכמובן שלא הסכימה שאף זר יעזור לה כי "זה לא עניינו 
של אף אחד מה מצבי, הם ישאלו הרבה שאלות והם לא צריכים לדעת". אז הפתרון הזמני היה עזרה 

בי. צד שיודע לראות את הטוב, צד שיודע מהמשפחה, מאיתנו. לראשונה מזה שנים, ראיתי בה צד חיו
 להודות על העזרה, צד שיודע להכיר בעובדה שלבקש עזרה זה בסדר, זו לא חולשה. 

היא כינתה את השהות אצלנו כ"גן עדן", מה שהרגיש לי כל כך אירוני, כי הרי היא כל חייה קידשה 
מאושרת מאי פעם. אך  את העצמאות שלה, ופתאום, כשהעצמאות שלה מעט מוגבלת, היא יותר

 כמובן שהאידיליה הזו לא נמשכה זמן רב. 
לאחר כשבועיים נמאס לה, היא רצתה לחזור לביתה, כי פתאום היא כבר "לא צריכה יותר עזרה". היה 
ברור לכולם שהיא לא יכולה לחזור לגור לבד, אבל העקשנות והגאוותנות גברו על הכל. היא לא 

נס לגור איתה באותו בית כי "זה לא עניינם מה קורה אצלי בבית", הסכימה בשום אופן שמישהו יכ
הרגשתי שהיא חיה בתחושה שכולם רודפים אותה, מחפשים כיצד לעשות לה רע. אז היא חזרה לדירה 
שלה, לבד, ללא עזרה חוץ מהליכון חדש שגם בו הסכימה להיעזר בקושי. לאחר כחודש שבו כמעט 

 קות דם בקופת חולים, בבוקר השנה החדשה, היא נפלה.לא יצאה מדירתה למעט מספר בדי
החליקה במקלחת, אולי איבדה את ההכרה, אנחנו לא יודעים כי היא הייתה לבדה והיא לא זוכרת מה 
בדיוק קרה. היא נפגעה בצד האחורי של הראש ואיבדה דם רב. שוב בית חולים, רופאים, בדיקות והיא 

 אני לא צריכה עזרה". בשלה "הכל בסדר, לא קרה שום דבר, 
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"מישהי שתהיה איתך, לא תעזור לך כי הרי  –הפעם כבר הטלנו וטו. את חוזרת הביתה רק עם מטפלת 
 את יכולה לבד, רק תוודא שאת לא נופלת". 

באופן קצת כנוע, ספק מבינה ספק עייפה מלהתווכח, היא הסכימה. חמש מטפלות התחלפו בחודש. 
היא מתעוררת מוקדם מדי", "היא מתעוררת מאוחר מידי", "היא כל על כל אחת היה לה מה לומר "

היום מדברת בטלפון ולא איתי", "היא שואלת כל הזמן שאלות", "היא גוייה". העיקר להתלונן, לגרום 
להן ללכת. קשה להסתגל למצב של עזרה, של ביחד, של תלות, לאחר שחיים לבד כשלושים שנה. 

בין המטפלות, מיד לאחר נזיפות והאשמות, היא איבדה את הכרתה בבוקר בו גירשה את האחרונה מ
והחלה לפרכס. בבית החולים הכניסו אותה באופן מיידי לניתוח של השתלת קוצב לב. אחרי עיון 
בתיק הרפואי הסבירו הרופאים בקרירות כי לאחר צנתור בגיל מבוגר, פעמים רבות נוצרים קרישי דם 

וצב הלב אמור לעזור. מבית החולים היא כבר לא שבה אל ביתה, אלא שנעים בגוף ובמצבה הנוכחי, ק
לדיור מוגן, ללא שום ויכוחים. היא כבר הבינה שאין לה ברירה. ייתכן שגם התרופות נוגדות הדיכאון 

 שהחלה ליטול במרמה מבלי ידיעתה עזרו להקל על האופי העקשני והגאוותני. 
תה הקודמת, אך לראשונה הוא נראה לי פרופורציונאלי חדרה החדש היה קטן מאוד ביחס לזה שבדיר

לאישה הקטנה והכפופה שחיה בו. כשרכנתי לעברה ונשקתי למצחה היא חייכה, שמחה שבאתי לבקר 
במעונה החדש. בילינו יחד כשעה וחצי, הסתובבנו באיטיות בין המקומות השונים. מחדר האוכל, אל 

ינוחה ושלמה עם המצב. עם זאת, השיחה לא הייתה החצר, אולם הספורט והבריכה. היא נראתה נ
קולחת. משפטים חזרו על עצמם, מציאות מעורבת בדמיון. מדי כמה משפטים עצרה, נאנחה ואמרה 
"זה קשה". הרופאים החלו שוב לשער השערות, הפעם אמרו כי ייתכן וזוהי תחילתה של דמנציה. 

לה כזו או אחרת, אלא זקנה. זקנה היא הרבה כנראה שאני צריכה לשחרר, להבין שהמהות היא לא מח
 יותר מפחידה, גדולה ובלתי נמנעת. אך היא גם טבעית. כל שעליי לעשות הוא להמשיך לאהוב.
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 התמודדות
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 אדריכלות -שנ"צ/ חן קורן
 

 מתעוררת בבהלה בתוך מיטה מבולגנת.
 , שוב נרדמתי.14:30השעה 

 מחבקת את החזה ומגלה שהיא מעל הראש שלי. כמה מוזר.מחפשת את יד ימין.. בטוחה שהיא 
מנסה להבין איזה יום היום. נזכרת. מריצה בראשי את כל המטלות שתכננתי להספיק במקום לנסוע 

 3הבוקר ללימודים. שיעורים בסטטיקה, הגשה של הסטודיו, כתיבת סיפור לספרות ורפואה, הכנה של 
 מטיקה.. או שכבר הגשתי אותה? מבולבלת.מצגות לשלושה קורסים שונים והגשה במת

 מחפשת תשובות בראש.
 מתוסכלת שאין לי תשובות.

 מגלה שאפילו לא שאלתי שאלה.
 אני שונאת את השינה הזאת באמצע היום. הלוואי ויכולתי להפסיק עם ההרגל האיום הזה.
מיטה גדולה, העניין הוא, שברגע שאני נכנסת לדירה הקטנה שלי, שמורכבת כולה מחדר קטן עם 

שירותים ומטבחון, אני מרגישה צורך בלתי נשלט לפשוט מעליי את כל הבגדים והתכשיטים, לצלול 
 למיטה המבולגנת עד כדי בהלה ולברוח מכל המחשבות שלא מניחות לי לרגע.

לא בא לי להיזכר. פעולות פשוטות כמו לצאת מהבית או להחליף מצעים הפכו למאמץ קשה מנשוא. 
עיניים ומרגישה את הקיום שלי מתוכי פנימה, וכל כך רגוע ושקט שם שאפילו מחשבה על  אני עוצמת

להתרומם לישיבה עושה לי לחץ בחזה שדומה לבחילה. לא מתחשק לי לחשוב על כל העבודות 
שדחיתי לרגע האחרון, מפחדת לפקוח עיניים ולהביט בדירה שלי. מה שלא מכוסה בבגדים ונעליים 

 שלא הרצפה את לתאר אתחיל ושלא מלוכלכים.. וכלים אוכל אבק, לים,ם, מכחומכוסה בגזרי דפי

 חודשים. כבר מגב ראתה
 חום. מפזר מדליקה מתיישבת, עיניים, פוקחת
 להפטר. חייבת אני הזה מההרגל גם בכלל. קר לא עכשיו, ומאי ראש, כאבי לי עושה חום המפזר
 קודם. אסדר אולי להתחיל. כדאי מאיפה בראש לסדר מנסה

 מתיישבת.
  אותי. יעיר ספק כל ללא  האוכל כן, כן, לסדר. מתחילה שאני לפני משהו שאוכל עדיף אולי

 פותחת לאימא, העברתי לא שעדיין מלוכלכת כביסה של ושקיות נעליים בין דרכי את ומפלסת נעמדת

 שם. שיהיה יתיציפ מה יודעת לא שעבר, משבוע ואורז עייפים מלפפונים שני בו, ומביטה המקרר את

 המיטה. על לשבת וחוזרת שלי המטלות לרשימת "קניות" מוסיפה
 נחרד. היה הוא זה את רואה היה עמית אם שהזנחתי, הציפורניים על מסתכלת

 אותו משחיטה ואז מגיע שהוא לפני רגע לק מורחת שהייתי פעם כל ממני צוחק היה הוא איך נזכרת

 הדלת. את לו פותחת כשאני
 אתו. יחד ולחייך כעסתי למה לשכוח לי שגורם מעצמו, מרוצה ספק ערמומי ספק ,שלו והחיוך

 היו הן בשמש, מתבוננת שאני נדמה שלפעמים כזאת בעוצמה שזוהרות שלו, הכחולות והעיניים

 יומו. על לי מספר היה כאשר ליבי תשומת את מסיטות
 עמוקה. לשינה נופלים ששנינו עד הליל כל מלטפת שהייתי שלו שטני-הבלונדיני הזקן של במגע נזכרת

 האונים וחוסר הכאב איך נדהמת אני שלו.. הצוואר של אחת הסנפה לעוד זקוקה הריח, אוי והריח,

 אותו. לשנוא לך וגורמים הנכונה העבודה את עושים לא לך לגרום יכול מסוים שאדם
 סוף אין בתוך לבד לבד, כך לכ אני אבל .זה את אעבור אני חזקה. אני שוב. לשקוע לעצמי לתת לא די.

 חלשה. אני לעשות. אנרגיות לי שאין מחויבויות
 צריכה את בחורה? של בית נראה ככה סביבך! תסתכלי ומטומטמת. עצלנית אני תבוסתנית, אני

 אותי. עוטפת עליבות תחושת אחד! חדר של דירה לנהל מסוגלת לא את תהיי? אימא מן איזו להתבייש.

  אותי. עזב שהוא פלא ואין דוחה אני כלום, שווה לא אני
 אותי. אוהב לא הוא
 אותי. אוהב לא אחד אף

 עם מתאבל שלי שהגוף כנראה אוכלים? כשלא להשמין אפשר איך השמנתי. שלי, בטן על מסתכלת

 לא האמת, למען יותר. אותי מטריד לא שלי הגוף לי, משנה לא זה אופייני ולא מפתיע באופן הנשמה.

  לי. אכפת
 האלו לבחורות שבזה אני יפה, הכי להרגיש כדי להתארגן בוקר כל דקות 40 משקיעה שהייתי י,אנ

  לאחרונה. להתאפר אפילו טורחת לא מתוקתקות, לא מהבית שיוצאות
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 מוזמן פניי על צורה שמקבל השפם חצ'קון, יופיע אם לי משנה לא כרס, לה שתבצבץ לי אכפת לא

 היום? גם אחפוף אל אם יקרה כבר ומה לצמוח להמשיך
 עצמי את לדמיין קשה ויותר יותר לי נהייה מציאותית. ולא מעורפלת אגדה כמו לי מרגיש כבר העתיד גם

 אליי מדברים לא ועושר הצלחה לומדת. אני אותו למקצוע התשוקה את כבר בי אין שנים. כמה בעוד

 משחררת. מתייאשת, עצמי, על מוותרת האחרונה. בתקופה
 אותי? קורה מה מתעניין לא הוא למה גם? לי זקוק לא שהא זה איך עכשיו, אותו צריכה אני
  עלינו. ויתר הוא איך

 אוזניי, את מחריש השקט של הצליל כבדות, הופכות הנשימות דמעות, מתמלאות והעיניים נחנק הגרון

 צורחת, ברכיי. ןבי ראשי את ומכניסה ידיי עם פניי את מכסה עצמי, בתוך מצטנפת גופי, על משתלט חום

 את שאיבדה בחורה כמו בנה, את שקוברת אימא כמו מחרידה, בשורה שקיבל אדם כמו  מתייפחת

 דעתה.
 תירגעי! שש.. די. בבקשה שוב.. לא די, די,

 הצלחה. ללא שבחיי הטוב כל על לחשוב כוחי בכל מנסה
 אין מלחמה. הוא יום כל הרי להמשיך, סיבות מוצאת לא אני שוקעת. אני ממני, חזק זה עליי, משתלט זה

 חלשה. כך כל אני בתוכי, שמתחולל לקרב כוחות כבר לי
 מתרכזת שקט. של רגע לי נותן לבד שאני פעם כל ממני שמתפרץ הזה ההרסני בבכי משהו האמת, למען

 הקלה חשה לחלקיקים, מתפרקת בחלל, כנעלמת עצמי מדמה מפי, שיוצאים הכואבים בצלילים רק

 האם הזה, למצב הגעתי איך תהיות מעצמי. הפחד הפחד. מגיע ההקלה אחרי שלי. אותמהמצי בבריחה

 שלא בי החשוכים החלקים את לשכוח אוכל כיצד לעצמי, אחזור אם גם כן, אם וגם ממנו, אחלץ פעם אי

 עלולה אני רגע שכל בידיעה חיי לאורך אותי ילווה מעצמי שהפחד בלי הלאה אמשיך איך קודם? הכרתי

 ולסגת? לוותר להישבר, ק,להתפר
 אליה. שנפלתי החשוכה מהמערה לצאת אצליח מתי יעבור. שזה לעצמי להזכיר אפשר כמה
 לא היא דרמטית, לא היא חזקה, היא כמוני, לא היא מבינה. לא ענבר אספר? אני למי לספר. צריכה אני

 מהאנשים היא בכלל. תלחיו מלא כואבת בלעדיו לחיות על שהמחשבה כך כדי עד לאהוב זה מה מבינה

 שעה. אחרי הביתה פרשו הם אם גם במסיבה כיף שהיה שיגידו סיטואציה, בכל הטוב את שימצאו

 להזדהות יכולת שום לה אין האחרונים. בשבועות במיוחד אותי, מכעיסה לפעמים שלה האופטימיות

 שווה יותר הרבה את לל?בכ הוא מי עמית, הכל סך "זה תגיד.. היא מה יודעת אני מרגישה. שאני מה עם

 אותי. רוצים לא גמדים גם גמד." סתם ממנו!
 הבריאה הבת אני, דואגת.. הזמן כל תדאג.. היא הזה. העצב את ממנה אחסוך אספר. לא אני לאימא

 לצער אוכל איך קשה, בהמופיליה חולים בנים שני אחרי חייה את והאירה שנולדה לה, שיש היחידה

 מהם. חולה יותר שאני יודעת לא היא אותה. זבלאכ מוכנה לא ככה? אותה
 כתפיו. על שלי הצער את לסחוב צריך לא אחד אף לי. מגיע שכך, וטוב לבד, אני
 לישון. חוזרת אני
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 רפואה -יש לי כיסא/ שקד שגב
 

 יש לי כיסא
 הוא קטן, דיי צפוף

 אך באופן כללי הוא מכיל את הגוף
 יש בו שולחן שנפתח בשריקה

 וגס מתוצרת עתיקה הריפוד כחול
 הוא בסך הכל גם דיי נוח הכיסא

 טוב, לפחות הוא מנסה..
 כה רבים נלחמו עבורו

 לפחות שאת הגב הוא יעסה
 מרובע בצורתו, אך עגלגל קצת בקצוות

 וכמעט כולו מצופה בכריות
 השולחן שלו אפור והמשענת היא שחורה

 ואחרי שהתיישבת, אין כבר דרך חזרה.
 שנלחמת על כיסאלך תסביר לכולם 

 כשבסוף, מסתבר שכלום הוא לא עושה!
 את התשובות הוא לא יודע לגלות,
 הוא אף פעם לא מסכם בהרצאות

 את שיעורי הבית לא מזכיר לי להגיש
 לפעמים בשיעורים הוא גם מרעיש

 בחיים לא מסיים בזמן המטלות
 ותמיד הוא מבריז מהמעבדות

 בדיקציות מגמגם
 לא קורא לאיברים בשם

 המרצים הוא לא מכיר, את
 מרוב השיעורים שהוא מחסיר.

 הוא מזלזל כך כבר תקופה
 איך הוא רוצה שאסיים רופאה?

 
 אה.

 אני?
 אולי עלי גם לעבוד?

 אולי הכיסא לא מיד מביא את הכבוד?
 הכיסא לא מבטיח, הלכה למעשה

 שבסוף, יהיה לי עוד כיסא
 ומשרד, סטטוסקופ ומבט מתנשא.
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 פסיכולוגיה -קרין משביץ'שה לי לנשום / ק
  

 חזקה כברזל, נחושה כנחושת
 עשויה מזכוכית או פיסה של קרטון

 חנוק כאן מדי ומתחשק לי לברוח
 משום מה קשה לי לנשום.

 עברתי תלאות ונלחמתי בתוקף,
 שרדתי יום ועוד יום.

 
 השמש עולה והלילה חלף לו

 אולי מוטב שאחזור שוב לישון.
 את האוזן,הציפורים בשירן מלטפות 
 הזמן שוב חולף על שעון.

 למרות שמתחת הרצפה קיימת,
 אין בליבי מספיק בטחון; אם אקום ואפול שוב, 

 אולי לא אקום עוד,
 כשהכל נעלם, נכלה ונשרף עד תום,

 חזרתי הביתה, לחול ולמים, חזרתי לאותו המקום.
 החול עקצץ ברגליים, והשמש צרבה את העור,

  והלב שבפנים פעם פעמיים;
 ופתאום הכל קל! -לצליל גל ועוד גל 

 אני רצה למים פנימה
 צוללת עמוק

 אין שם איש, אין שם קול,
 אין בכי ואין צחוק,

 עמוק יותר ויותר -פתאום שכחתי מה היה שלשום 
 וכבר לא קשה לי לנשום.

 
 כך כל בוקר חלילה,

 כוחות חדשים ממאגר ללא סוף!
 מטרה מנצנצת נמצאת כה גבוה,

 שאנסה שוב לקטוף. פרי מיוחד
 עור הקרנף שפתחתי נסדק לו

 והחל אט אט לחשוף
 איך בתוך אוקיינוס נמצאת כה קטנה,

 דולפינה שזקוקה למצוף.
 

 כמה מילים
התקופה האחרונה כלל לא הייתה פשוטה עבורי. השיר מספר על ההתמודדות שלי עם העולם 

סגות, והרצון העז לחזור שוב ושוב החיצוני. הוא סובב סביב האמביוולנטיות של השגת מטרות ופ
לסביבה הטבעית עבורי. המים, ובעיקר הים הם הסביבה הבטוחה שלי; מגיל קטן הים הוא המקום 

 שהרגשתי שפשט ממני את כל צרותיי ולקח על עצמו את כל הכאב שהרגשתי. 
ה בשיר עצירת הנשימה וצלילה לעומק/מרחק. האירוני –הספורט האהוב עליי הוא צלילה חופשית 

 היא שדווקא ביבשה קשה לי לנשום, אך במים, אני מוצאת את עצמי והחרדה נפסקת. 
השיר מתאר את הציפייה מעצמי להוכיח מקצועיות, להוכיח שלא רק שאוכל להיות כמו כולם, אוכל 

הפחד מה'חציון' בהתפלגות האוכלוסייה לוחש תמידית באוזני. בתור אדם  –אפילו להיות טובה יותר 
 מודד עם נכות פיזית )לקות ראייה קשה(, קיים הצורך להרגיש שווה לאחרים, להרגיש חוזק. שמת

למרות שהצבת יעדים גבוהים ועבודה קשה הם בדרך כלל חיוביים, הם עלולים להביא אדם לקיצון 
שקועה בחרדות, במבחנים, בפחד שלא  –מהר מאוד. לא פעם הרגשתי מנותקת מהעולם שסביבי 

 מי. אוכיח את עצ
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השיר מסמל עבורי סגירת מעגל; למרות שכן הצלחתי להוכיח את עצמי בעיניי ובעיני אחרים בסופו 
של דבר, ו"קמתי ממיטתי" באמצעות מאגר הכוחות, קרסתי אל המקום הטבעי שלי שבו מצאתי שקט. 
 אני מקווה שאלמד לחיות באופן מקביל שמשלב את השקט הפנימי יחד עם הטירוף מסביב, ואלמד

הם אינם מה  –לאהוב את עצמי בראש ובראשונה בזכות מי שאני, ולא רק בזכות ההישגים והיעדים 
שהופך אותנו בסופו של יום לבני אדם טובים יותר, הרי בסביבה הטבעית לנו אנו חוזרים להיות מי 

 שאנחנו באמת, ללא כל עיטורי הכבוד. 
רבים; אומנים, רופאים ואנשי מקצוע במהלך הסמסטר במסגרת הקורס התארחו מרצים מכובדים 

משכילים ומיוחדים. המסר החזק ביותר שהועבר עבורי, הוא כוחה של האומנות. בעולם המודרני, 
מעשה  –ההישגי והשטוח, אנחנו שוכחים את גדולות התרפיה של היצירה. כפי שאמר דן בניה סרי 

שיח הנוקב בין -ל הספה, ומתחיל הדוהיצירה הוא עולם נפלא. כאשר מגיע מטופל לפסיכולוג, נשכב ע
המטופל הזועק מעולמו המצוקתי לפסיכולוג שאמור לחלצו מהשדים ולהעניק לו רגע של שחרור. 
בסיום הפגישה, המטופל אמור לצאת, לראות שמש ולהיזכר כמה היא יפה. אדם שמגיע לפסיכולוג 

 יודע רק שקיים 
סביבו עולם אפל שלכד אותו ללא מפלט. יוצר, מתפקד גם כמטופל וגם כמטפל. לאחר שצעקנו את כל 

מטופל, קמים -הצעקות דרך המילים הטובות והטובות פחות, מגיע רגע החסד שבו מתפשטים מחולה
מהספה, פונים לכורסת המטפל ומשלימים את היצירה בדרך מאירה במקצת את העולם הקודר. שם 

ותו רגע של חסד שבו היוצר הכניס עצמו לתוך מלכודת הטיפול ויצא ממנו מעט מאושר יותר, מגיע א
 רואה את השמש, ותוהה כיצד לא הבחין בה טרם החל לכתוב. 

החלום שלי הוא להיות פסיכולוגית קלינית ולשפר את חייהם של אחרים. אני מאמינה שיצירה היא 
 כל הנראה עבור רבים נוספים. דרך נוספת לחתור לאיזון נפשי עבורי, וכ
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 מדעי החיים -ה/ גל כהןיבנפש נקי
  

בספרייה היו עשרים ושלושה סטודנטים. שניים מהם לבשו חולצה אדומה חלקה, ארבעה מהם חבשו 
 כובע והשאר לא הראו סימנים משותפים, חוץ מהיותם בני אדם. גיחכתי בליבי.

 קי פניו; סימן גברי שמאוד אהבתי אצל גבר.לבחור הנאה שישב לצידי היו זיפים על רוב חל
 דקות ללמוד מהשיעור המצולם. 43די, אני חייבת להתרכז. יש לי בדיוק 

התחלתי לצפות בסרטון הווידאו של השיעור. הוא לימד על מיקרוביולוגיה או משהו בסגנון, לא 
 באמת ידעתי על מה השיעור, מעולם לא הקשבתי.

גול בהיר עם כתמים צהובים. איזה סגנון מוזר. גם הנעליים שהוא המרצה הרכיב משקפיים בצבע ס
 נעל היו מוזרות כי הזכירו לי נעלי נשים.

 ,להתמקד!" הצד הלוגי במוחי צעק.
 אני יודעת למה אני לא מרוכזת. לא נטלתי את הכדורים הבוקר כי מיהרתי לאוטובוס שכמובן פספסתי.

ה לקבוע תור לטלי, הפסיכיאטרית. לא הייתי אצלה מאז אם כבר מדברים על כדורים, אני באמת צריכ
 חודש שעבר. מעניין מה שלומה.

 דקות ללמוד. בואי נתחיל כבר. 41אה גל, יש לנו 
אוקי, אוקי. ניערתי את ידיי, מתחתי את ראשי לצדדים, החזקתי בעט הכדורי הכחול והנה אני 

 מתחילה.
ואירוני מבחינתי ללמוד על חיידקים. האויב הכי המרצה התחיל להרצות על חיידקים. כמה אופייני 

 גדול שלי על פני כדור הארץ.
 לא עברו יותר משלוש דקות והנה שוב הגיעה אליי מחשבה טורדנית שאני מכירה עוד מימי התיכון.

לא חיטאתי את השולחן עם ספריי חיטוי. לכי תדעי מי השתעל או התעטש עליו. אני אהיה חולה 
 עום במהירות.מזה! ליבי החל לפ

לעזאזל. גם שכחתי את ג'ל החיטוי שלי בבית כך שלא אוכל לחטא את ידיי אחרי המגע עם השולחן. 
 אני אמות.

 טוב טוב, די. טלי אמרה שהכל בראש ואני לא אדבק בכלום.
 לא הצלחתי להתגבר על המחשבה שעסקה במחלות ומיד קמתי לשטוף ידיים בשירותים.

כדי שאהיה רגועה. השטיפה כוללת שטיפת פנים כף היד בתנועות  פעמים, רק 3שטפתי ידיים 
 פעמים כל יד. 6מעגליות, 

יצאתי משירותי הנשים אך נתקלתי בבעיה ידועה. אני צריכה לגעת בידית. אני לא מאמינה ששוב 
 נפלתי בזה.

מצאים לקחתי נשימה עמוקה, אף על פי שזה לא בריא, במיוחד לא בשירותים, בגלל כל החיידקים שנ
 באוויר.

טוב, אני אחכה עד שמישהי תיכנס. אין ברירה. אני לא אזהם את עצמי בנגיעה בידית המטונפת הזאת, 
 זה פשוט סכנת נפשות ברורה.

 דקות עד שמישהי נכנסה לשירותי הנשים. 6חיכיתי לדעתי 
 מיד קפצתי ממקומי ורצתי החוצה לפני שהדלת תיסגר.

 נשמתי לרווחה. הצלחתי.
מושבי שנמצא בצד השני של הספרייה נזכרתי ששכחתי את הכפפות בבית. אני לא מאמינה. בדרכי ל

איך אלמד ככה? איך אגע במחשב עם מיליוני מושבות החיידקים עליו? ובשולחן? בטח הוא מפוצץ 
 וירוסים וחיידקים גורמי מוות. בוודאות.

חיוך חושף שיניים לבנות ונקיות. עצרתי מול המושב שלי. הבחור במושב לידי שם לב אליי ושלח לי 
 וואו, הוא יפה. מעניין אם הוא עשה טיפול אורתודנטי בילדותו, השיניים שלו ישרות בצורה מושלמת.

 טוב, מה אני עושה עכשיו? איך אגע בכיסא? ובעכבר המחשב?
 שאפתי אוויר לריאות, מנסה להתעלם מכמות החיידקים שנמצאת באוויר.

 טלי. את לא תמותי מקצת חיידקים.גל, די. תסמכי על 
 לא, אני לא יכולה. לא אכפת לי. אני רוצה הביתה. לא טוב לי כאן עם כולם.

 החלטתי שאקפל מהר את מחשב הנייד, אכניס אותו לתיק ואלך הביתה. 
 עשיתי זאת במהירות כדי לצמצם מגע עם כל הזוהמה שקיימת סביבי.

 השתעל בשולחן מולי. בזמן ששמתי את התיק על הכתפיים, מישהו
 לא, לא, לא. זה לא קורה לי. אני אמות.
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 אני צריכה לשטוף ידיים.
 עכשיו.

 הלכתי מהר לשירותי הנשים. עם המרפק נגעתי בידית ופתחתי את הדלת.
 נשימותיי הואצו.

 פעמים. בטח הבחור ההוא שהשתעל חולה במשהו מדבק. בטוח. 4שטפתי הפעם 
 א יישאר אף חיידק.קרצפתי טוב טוב את ידיי, של

 ניערתי את ידיי כדי שיתייבשו. כמובן לא לגעת בנייר הניגוב או בבגדים, הכל מזוהם.
 נו יופי. שוב עכשיו העניין הזה עם הדלת.

 השארתי את ידיי באוויר, שלא יגעו בכלום, בעודי מחכה שמישהי תפתח את הדלת.
 ספרייה.למזלי זה לא לקח הרבה זמן ותוך דקותיים הייתי מחוץ ל

 ראיתי מסביבי הרבה אנשים ועליהם מיליוני חיידקים שרוצים לתקוף אותי.
 אני לא אתן להם.

 לביתי. 348מיהרתי ככל יכולתי לתחנת האוטובוס, בדיוק כשהגיע קו 
 עליתי, מתנשפת קלות מהריצה.

 בירכתי לשלום את הנהג. "צהריים טובים."
 "שלום." החזיר בירכתו.

 קו מהתיק, שכמובן עטוף בניילון ועובר חיטוי בג'ל אחרי כל פעם.-הרבהוצאתי את כרטיס 
האוטובוס היה מפוצץ באנשים. לא היה מקום לעמוד במרכז האוטובוס אז נאלצתי להישאר לצד הנהג 

 החביב.
 השתדלתי להישען עם הגב על קיר האוטובוס, כדי להימנע ממגע עם הידיים הנקיות והמחוטאות שלי.

 מישהו התעטש.
 צעקתי בליבי. אוי לא. לפתוח חלון! בבקשה לפתוח חלון!

 הדופק הואץ והנשימה התגברה.
 אני לא אצא מפה חיה היום. הם ינצחו אותי.

 כאילו הנהג שמע את מחשבותיי והנה הוא פותח את החלון שלצד מושבו.
 נשמתי לרווחה. אבל לא עד כדי כך, כדי לא להידבק.

 מגע עם האנשים שעמדו לידי.שילבתי ידיים כדי להימנע מכל 
 היו הרבה מאוד פקקים. כנראה תאונה או משהו.

 "אז מה, סיימת מוקדם להיום?" הנהג שאל בחיוך שחשף שיניים צהובות ולא מטופלות כראוי.
 חייכתי חצי חיוך ולא עניתי.

היה חלום "את יודעת," המשיך לדבר והבל הפה שלו הגיע עד אליי, "אני גם רציתי ללמוד רפואה. זה 
 ילדות שלי." 

 נשמתי נעתקה. -לא הצלחתי להקשיב לו. מהרגע שהבל הפה שלו הגיע לאפי
 הנהנתי בנימוס והסטתי את מבטי משובל הריח שתקף אותי.

 הוא בלם בלימת פתע ואחת הנשים שעמדה מולי נתקלה בי בגופה.
את ג'ל החיטוי. איך שכחתי דבר לא!! היום הזה לא יכול להיות יותר גרוע. גם נוגעים בי וגם אין לי 

 כה אלמנטרי?
 "סליחה." התנצלה האישה. מה סליחה, מה? הדבקת אותי עכשיו בכמה מאות אלפי חיידקים!

שאר הנסיעה עברה באופן קשה מהרגיל. לא הפסיקו להתחכך בי ואותו בחור שהתעטש קודם לא 
 הפסיק להתעטש ולרסס את האוטובוס בווירוסים ובחיידקים.

 לבכות. דמעות הופיעו בעיניי. רציתי
 הנה אנחנו מתקרבים לתחנה שאני צריכה לרדת בה.

 לחצתי עם המרפק על לחצן הפעמון שיסמל לנהג לעצור.
 אחרי כדקה הגענו לתחנה.

 ירדתי עם דמעות בעיניים, מרגישה מזוהמת.
 מטרים מהתחנה. מדדתי את זה פעם. 78הלכתי בצעדים מהירים לביתי שנמצא 

 אוותר על המעלית הפעם, אני לא מעזה לגעת בכפתורים.אני 
 עליתי ארבע קומות בריצה. הפתעתי את עצמי בסיבולת הפיזית שלי.

 הגעתי לדלת הכניסה ודפקתי עם המרפק מספר פעמים.
 אימא פתחה את הדלת בחיוך.

 ות."שלום ילדה שלי!" שמחה לראותי אך הבינה שקרה משהו לפי המבט העצוב והעיניים הדומע
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 נכנסתי הביתה ופרצתי בבכי.
 "מה קרה?!" אימא נבהלה.

 "היה לי יום נורא, אני מרגישה מזוהמת מחיידקים! אני הולכת להתקלח." מלמלתי בין הדמעות.
 . OCDככה למעשה נגמר עוד יום בחיי סטודנטית עם 
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 רפואה -בין מטאפורה ספרותית למחלה ממשית/ חן פרמן "המנהרה", א.ב. יהושע
 
א אחת נשען סופר על מטאפורה אחת "כובשת כל" והיא המסד עליו עומד ספרו.  דוגמא אחת, ל

 –ידועה ביותר היא כמובן ספרו של אלבר קאמי "הדבר". החברה האנושית  נגועה במחלה מידבקת 
חיידק קטלני הפוגע בבני אדם. הנגע הקטלני משתלט על החברה, על אנשיה, על משאביה,  –דבר 

נם מנסים "לעמוד מולו" )להתחסן(, ניגפים מפניו, נכנעים לגורלם. הדבר הוא מחלה קשה, תושביה אי
מגפה קטלנית במיוחד  ו"הדבר" של אלבר קאמי הוא מטאפורה רבת עוצמה לחברה נירפית ורופסת, 

 נעדרת חוסן מוסרי, ודינה כליה. 
משתלטת על חברה  דוגמא נוספת היא "על העיוורון" של סאראמאגו. מחלת עיניים מידבקת

שסאראמאגו לא נוקב בשמה. זהו עיוורון בעל תכונה מיוחדת : הוא יוצר "שדה ראייה" לבן לגמרי 
והוא מועבר מאדם לאדם על ידי מבט. אנשים שלא רואים מדווחים בדרך כלל "אני רואה שחור", 

וורון המדבק הזה ואילו אצל סאראמאגו העדר הראיה הוא לבן,  ודי במבט כדי להדביק במחלה.  העי
הוא מטאפורה חזקה. עצימת עיניים, מבט ריק )לבן(, מגיפה המועברת במבט הם סימפטומים של  -

 חברה מנוכרת, אדישה, חלשה ורופפת מבחינה מוסרית.
"הסודנים הם סרטן", חזרה ואמרה שרת התרבות בעת שביקרה בדרום תל אביב בימי העימות בין 

גם משום שהיא אדנותית  –פלשו לשם. זו הייתה אמירה מטלטלת תושבי המקום למהגרי העבודה ש
ומשפילה ומדיפה ריח רע של גזענות, אך בעיקר משום שהיא מדמה את הסודנים למחלה שרבים 

 אפילו נרתעים מלהגות את שמה. 
וספרות היפה עושה   -ישנן לכן מחלות שעצם שמן מעורר תגובה חזקה : חלחלה, פחד, חשש ורתיעה 

 מוש דרמטי. כאלה הם במובהק הדבר, העיוורון, והסרטן.  בהן שי
גם  "אלצהיימר", "שיטיון" או "דמנציה"  הוא אחת מאותן המחלות.  צבי לוריא, גיבור ספרו האחרון 
של א.ב. יהושע, "המנהרה" הוא מהנדס דרכים בגמלאות, שכבר בראשית הספר אנחנו לומדים שהוא 

ש אפקט חזק, משום ש"שיטיון" כרוך בירידה מנטלית, בהתדרדרות חולה בשיטיון. למילה "שיטיון" י
זקן, שוטה,  -קוגניטיבית, ואבדן זיכרון . המילה "שיטיון" היא ויזואלית ולנגד עיניו רואה הקורא 

שאינו זוכר את שמו ואיבד את דרכו הביתה.  יהושע ממקם את הדמנציה של לוריא בראשית 
ית מאוד , נוכחת אך לא דורסת את כל תכונותיו האחרות. יהושע התפתחותה : היא עדין לא דומיננט

משתמש בהרבה הומור כדי לתאר את בלבוליו של צבי לוריא וכך הוא מרכך את השיטיון שלו ומקרב 
את לוריא אל הקורא.  א.ב. יהושע נוקט בתחבולות מוצלחות ולוריא מתחבב על הקורא, שחומל עליו, 

", מעריך את עברו המקצועי ו"פורס לו רשת ביטחון" בליבו, כל פעם מקבל בחיוך את "התחלקויותיו
 שלוריא עומד מול סכנה ממשית.

מדוע נזקק א.ב. יהושע לגיבור חולה שיטיון ? מה יש בה במחלה הזאת שעושה אותה למטאפורה 
ספרותית חזקה  כל כך ?  האם יתכן שיהושע מבקש דוקא להגן על ה"שכחה" כמצב שבלעדיו אין 
חיים? אני זוכרת כמה קסם הילך עלי לרגע  פונס הזכרן, אותו גיבור של בורחס שזכר הכל. לא שכח 

כל" גזרה -א פרט אחד ממה שראה, או שמע או חווה . אך על כן חייו לא היו חיים. תכונת ה"זוכראף ל
 על פונס כליה : רק "השכחה" מאפשרת חיים. 

פלשתינית : האם תנאי מוקדם לפתרון הוא גם -א.ב. יהושע קורא שנים בלהט לפתרון הבעיה היהודית
מלפיתתם החזקה בזיכרון יוכלו להידבר אלה עם היכולת לשכוח ? האם רק מי שיוכלו להרפות מעט 

 אלה? אולי יש בה ב"דמנציה" גם ברכה? אולי מאפשר השיטיון התחלה חדשה?
המהלך שעושה א.ב. יהושע הוא חכם ומרשים שכן היותו של לוריא חולה שיטיון נתן ליהושע מרחב 

 וסכמות, של אילוצים. עצום של חופש. השיטיון מאפשר הסרת כבלים: של מקום, של הגיון, של מ
המצב הרפואי של לוריא )דמנציה( הוא מטאפורה ספרותית מתוחכמת שמאפשרת לסופר למקם את 

 הסיפור במחוזות שאינם כבולים ל"הסדרי חיים" כפי שאנחנו מכירים, שגרתיים ומוכרים.
שר אחד הנושאים מעוררי המחשבה בספר הוא נושא הזהות : אם זהות מתהווה דווקא על ידי ק

טיונו יהרי שש -למקום, לגיאוגרפיה שלו, לטופוגרפיה שלו, לשפה, לאקלים, לאנשים היושבים בו 
של לוריא לא מרדד ולא מעמעם את זהותו, אלא להיפך מאפשר לו זהות מכילה יותר, חובקת יותר. 
שלושת הפלשתינים שעל הגבעה הם "שוהים בלי זהות". כלומר, בלי זהות ישראלית. אבל דווקא 
חסרי הזהות הם בעלי השמות עם החותמות העבריות הסמליות ביותר : ירוחם יסעור, איילה ועופר. 

 חסרי הזהות שתנועתם על כן אסורה, דווקא הם קלי הרגל וקלי הכנף.
לוריא, גיבורו של יהושע , חולה במחלה ניוונית, וניוון הוא בדרך כלל משהו שמעיד על הקטנה, 

 צום יכולת בהליכה למשל, כצמצום היכולת בחשיבה. פיחות, צמצום. אך אין צמ
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לכן, אין דומה המתבונן בחולה השיטיון למתבונן בחולה בכל מחלה אחרת. אולי משום ששיטיון 
 מעורר רתיעה ומחלה אחרת מעוררת אמפתיה. השיטיון מבהיל את סביבתו.  זאת אולי הסיבה שא.ב.

ולא במהלך המתקדם שלה. הראשית מאפשרת יהושע ממקם את מחלתו של צבי לוריא בראשיתה, 
 לסופר חרויות של הומור, של קשב אמפתי, של נטרול פחדים ועוינות. 

סמליות רבה טמונה בעובדה שחולה השיטיון הוא מהנדס דרכים: מי שאמון על יצירת תוואי שיאפשר 
געה. אבל תנועה ממקום למקום הוא מי שלוקה בשיטיון, מי שיכולת החשיבה "הסדורה" שלו נפ

יהושע הפך את הפגיעה ליתרון יצירתי : הדמנציה מאפשרת חשיבה שהוסרו ממנה מגבלות של 
"נורמליות". )כשחושבים על זה, כמה לא מפתיע מצד מי שהניח על מדף הספרים הישראלי כבר לפני 

ך" עשורים רבים את "בזכות הנורמליות"(. לשיטיון של לוריא הגיון משלו המאפשר לו "פריצת דר
 כממשות וכסמל.  –חדשה 

"היום בישיבה כנראה הזיתי כביש גלילי שהתמוטט, ומנהרה שלא הייתה ולא נבראה, ואותו דרוקר, 
אולי מרחמים עלי, אישר למימוני את המנהרה. את, דינה, תיזהרי איתי. אל תבני עלי כלום. אני שוקע, 

וריא. אבל בתיאור הזה שמשמיע לוריא אני מבולבל, לא יודע איזה יום היום". כך מעיד על עצמו ל
באוזני אשתו יש אחיזת עיניים לא מעטה, שכן לוריא מיטיב להסתכל על עצמו "מבחוץ" . השיטיון 

 מאפשר לו ראיה בהירה יותר, צלולה יותר, מורכבת יותר ואפילו יצירתית יותר.
טפורה ספרותית רבת כמ -לסיכום, בספרו "המנהרה" משתמש א.ב. יהושע במחלה ממשית )דמנציה( 

עוצמה.  בתחכום רב הוא ממצב את המחלה בראשיתה, בשלבים המחויכים  ו"הקומיים" שלה  ועל 
ידי כך מקרב את הקורא ולא מרתיע אותו, מנטרל פחדים ועוינות של "הבריא" כלפי "החולה"  ומייצר 

)אשתו, למשל( מרחב אפשרויות חדש שטמון במחלה. דווקא מי שאמונים בספר על מחקר רפואי 
לוקים בחוסר גמישות מחשבתית ובראיה סטריאוטיפית של המחלה. אחרים מוכנים לנסות ולהתנסות 

 בכברת דרך אחרת. 
למטאפורה הספרותית יש כמובן חרויות שאינן חייבות להישמע למגבלות המצאות, וכך השיטיון 

ת, דרך חלופית. הדמנציה בספרו של יהושע איננו שער חסום אלא מפתח לחשיבה אחרת, לדרך אחר
 שיצאה מתחת ידיו של הסופר היא מרחב חדש של אפשרויות. היא ההיתר והחופש לחשוב אחרת.
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 רפואה  -מחפש/ אורי ערמוני
 

התעוררתי במיטה עם כאב ראש חזק, מאחר לעוד יום לימודים באוניברסיטה. אני לבוש עדיין בבגדים 
יות, ובפה שלי יש טעם חמוץ של בירה, ותחושת גועל המלוכלכים של הבר מאתמול שמריחים מסיגר

נפש של יום שאחרי שתייה מופרזת. תתאפס על עצמך כבר. אני פותח חלון ונושם אוויר נקי, מנסה 
לנער את הערפל שמונע ממני להיזכר מה קרה בסוף הערב כשהתחלתי עם שירה הברמנית. או בכלל 

 איך חזרתי לפה. באיזו שעה  חזרתי?
וטומטי אני זורק את הבגדים למכונת הכביסה, ונכנס למקלחת זריזה. אני מסובב את הברז באופן א

ותוך כדי שאני מחכה שהמים הקרים שזורמים ממנו יתחממו, אני מוריד שני כדורי אקמול מול 
המראה של המקלחת. אני נראה רע. מוזנח. שיער שמנוני מבולגן וציפורניים מלוכלכות. העיניים שלי 

, לא ממש ממוקדות. אני אוסף את עצמי פתאום, מים זורמים לי על הפנים, פוקוס. עברו שקועות
עשרים דקות מאז שהתחלתי לבהות בקיר הקרמיקה האפור במקלחת מתחת למים החמים, והחדר 
מלא אדים. המוח שלי עובד על טורים נמוכים, ואני פשוט באאוט הבוקר. שתיתי הרבה יותר מדי 

 אתמול.
חר כך, יושב בבגדים נקיים לקפה שחור על הספה במרפסת, סיגריה ושקט של בוקר רבע שעה א

מאוחר בפרישמן. העיניים עצומות, השמש מלטפת לי את הפנים וזה נעים לי. הראש עדיין קצת דופק. 
מדי פעם מכונית עוברת ברחוב למטה. אני שוב מבריז משיעור חובה, וייקח לי משהו כמו שעה נטו 

כיתה באוניברסיטה. לא בא לי כרגע לזוז בכלל. ליה השותפה מקללת אותי ואת אימא כדי להגיע ל
שלי מתוך המקלחת, כנראה שוב השארתי את הרצפה רטובה. לא מתייחס לעצבים שלה, כבר ראיתי 
לפי הצבע בפח ליד האסלה שהיא במחזור. מסתכל בנייד. חמש הודעות חדשות, שלוש מתוכן 

שלא עשיתי, שתי הודעות מודאגות מהחברים בבר: "לאן נעלמת יא מלך?  משימות ומטלות לימודיות
תיזהר לא לנהוג שיכור למה כל הרחוב מנייאקים", "אתה אגדה אתה תאמין לי", ויש גם הודעה בסמס 

 על חוב מעיק ומתמשך לביטוח לאומי שאם לא אשלם אותו עד שבוע הבא הוא יתפח )שוב(.
ימין חוסם )המטורפים מעוצמה לישראל(, על הרוגים בהפגנות בגדר גולל לחדשות, מדווחים על גוש 

בעזה )מגיע להם, הם תומכים בחמאס(, על דקירה למוות במועדון )ערסים מסריחים( ועל יוקר המחיה 
)באירופה זה לא ככה(, ובערב יש חצי גמר ליגת האלופות. עוד בוקר פה במדינת ישראל המטורפת. 

הערב, ושולח לדן צילום של המסך וטקסט: "יא ילד חרא, ישיבה הערב  פותח את הידיעה על המשחק
אצלך?" זורק את הכוס לכיור לפני שליה החופרת תצא מהמקלחת, אוסף את הילקוט מהחדר ויורד 

 לרחוב, עולה על האופניים כשהראש שלי עדיין חצי מסובב.
למיד הכי בינוני שיש בתואר, האמת שאני מרגיש שאני חייב לברוח כמה שיותר רחוק מכאן. אני הת

באמת לא מהמוצלחים. אני רווק ארבע שנים בעיר הזאת ולא מחזיק יותר משבועיים מערכת יחסים. 
אני ממשיך בלימודים כבר שנה שנייה, לחלוטין מאינרציה, ואין שום סיבה אמיתית לסיים את התואר 

גנטיקה באולם בחצי אוזן, תוך כדי הזה שלא באמת מעניין אותי. אני מקשיב להרצאה של הפרופסור ל
שאני משפשף כתם כהה ועקשן מהנעל ובולס חטיף טוויסט שהבאתי מהקפיטריה. עוד קורס בציון 

 G, למה זה טוב? עכשיו כבר איבדתי קשב לגמרי. שירה דגן בפייסבוק כותבים באנגלית עם שני 70
או עם אחד? אה הנה היא, הפרופיל חסום, סעמק. בכל מקרה היא יפה מדי בתמונה, לא נראה שיש לי 

, תביא בירות אח". נקודת 9הרבה מדי סיכוי איתה. בטח היא תפוסה. הודעה מדן. "משחק מתחיל ב
 אור.

בחור! פתאום שיחה נכנסת, ליה. הטלפון מצלצל לי בקול רם.. "תתעורר שם בשורה האחרונה, מר 
אנחנו באמצע שיעור פה, עזוב את הנייד כבר, ותשתיק אותו. אני כל השיעור מסתכל עליך, זה לא 

 מכבד אותי ואותך" בת של זונה ליה, איזה פדיחה, כולם מסתכלים עלי. 
"צודק, אני מתנצל, אשתיק אותו" אני אומר ומשנה זווית על הכיסא, נמתח קדימה ומתמקד במרצה, 

מאת ליה שפותחת במילים  -מפתיע! -זווית העין קולט שהתקבלה הודעת נזיפהקשוב כביכול. ב
"אתה מוכן להסביר לי מה נסגר עם הבגדים שהשארת זרוקים במכונה??". לא טורח לפתוח, אין לי 

 כח לסרטים. שייגמר כבר היום הזה.
יאה את הפנים, וזה על האופניים בדרך הביתה אני מרגיש בנוח. מזגזג בין נתיבים, הרוח שורקת ומקפ

קר ובדרך משונה קצת כיף. אני נוסע מהר בטיילת על הירקון, תכף שקיעה, אנשים בודדים רצים או 
 ממהרים הביתה מהעבודה. 
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מתחת לגשר בר יהודה נכנס לי למסלול בפתאומיות אדם מבוגר בטרנינג ארוך שרץ תוך כדי שהוא 
י שובר בחדות שמאלה ברגע האחרון, מסתובב מדבר בטלפון בהתנשפויות, וכמעט מתנגש בי. אנ

וצועק עליו "בן זונה, כמעט הרגת בנאדם עכשיו, שחרר תטלפון". מעצבנת אותי הקלות ראש של 
 אנשים בקטע הזה. זה שקיללתי אותו גורם לי להרגיש הרבה יותר טוב. 

ת גולדסטאר למשחק, עוצר בפינת בן יהודה וגורדון עם האופניים, בכניסה לסופר. רוצה לקנות שישיי
אני קושר את האופניים לספסל ונכנס. הקופאי מסתכל עלי במבט חולמני כשאני מעביר את הבירות 
בקופה. ערמת עיתוני ישראל היום זרוקים בחוץ, פרצוף מוכר של מישהי מבצבץ בכותרת. "מה יהיה 

י חולת סרטן, מי יעזור איתנו תאמין לי?" הוא קוטע את חלומותיי. "המדינה הזאת משוגעת. בת אחות
לה? אה?! העיקר מיסים הם לוקחים החולרות." אני מהנהן בחוסר רצון בלי להקשיב, ובראש בונה 
כבר את איך אני עף מפה לסיני בחופשת סמסטר. בחוץ כבר חושך. אני יוצא מהסופר, שם את הבירות 

עם הפותחן בכיס האחורי. בארגז של האופניים. בא לי אחת. שולף בירה מהמארז ומחפש את האולר 
הוא לא שם. סעמק. אני נותן מכה על הספסל עם הקצה של הפקק, שעף מעל הבקבוק, ומתיישב, 
לוקח כמה שלוקים ונרגע. אני די בטוח שנכנסתי בסוף עם שירה ביחד לשירותים, ושנישקתי אותה. 

יקה של מכונית אבל באמת שהזיכרון שלי מקוטע מהשלב הזה. הרחוב שקט וריק. אני שומע חר
 בולמת, ומסתובב.

שני אנשים לבושים שחור יוצאים מרכב בקצה הרחוב, ומתחילים להתקדם לכיווני במהירות. מה 
לעזאזל. הם רצים ישר אליי. אני שומט את הבקבוק, קם ומיד עולה על האופניים שלי. שיט, הן 

 וון הבית הכי מהר שאני יכול. קשורות לספסל. הלב שלי בקצב שיא, אני עוזב הכל ומתחיל לרוץ לכי
יש בינינו שלושים מטר ואני נותן ספרינט, מתנשף בטירוף, חותך בנאדם מבולבל שבדיוק יצא 
מהבניין שלו לרחוב, ודוחף תייר שעומד בדרכי. "תעצור עכשיו או שאנחנו נפרק אותך" פולט אחד 

ור בסרט וחונות לידו ניידות מהשחורים, אני מת מפחד. אני רואה ברחוב את הבר מאתמול, הוא סג
משטרה, יש אלוהים בעולם. אני רץ בשאריות הכוח שלי לניידות ורואה שאחד השוטרים שעומדים 
שם קולט מה קורה ומנפנף לי. אני מגיע אליו, מנסה להסדיר נשימה ומצביע על הבחורים בשחור 

שלידי יש נעליים עטופות שמתקרבים. אני שם ידיים על הברכיים ומתנשף עם פנים לרצפה. לשוטר 
 בבד שכתוב עליו "זיהוי פלילי".  
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 רפואה  -מכתב לעץ / בעילום שם
 

 כשבגרתי הלכתי ליער לחפש לי עץ.
 אחד שיצל מפני השמש הקופחת, 

 שיחבוק אותי בענפיו הגדולים,
 שאשא את פני מעלה אליו בהערצה.

 
 היית עץ אקליפטוס גבוה ומרשים,

 ליבי עם היופי שבך.הצלת עלי והפעמת את 
 כיאה לאקליפטוס, עם בוא העת התחלת להתקלף בקצב מסחרר.

 -התקלפת עוד ועוד ואני רק ניסיתי להחזיק את קליפותיך בין שתי ידי
 שלא תתפרק.

 
 אבל הפירוק היה חזק ממני. 

 שרף יצא ממך וחרך את עורי ואת ליבי, השאיר סימנים וצלקות.
 יק את הקליפות, ניסיתי בכל כוחי להילחם ולהחז

 אך השרף תמיד מצא פרצה וחרך את נתיבו אלי.
 

 פעם אחת, השרף שצף וגעש עלי בהמוניו, 
 שרף כל תא עור, וריד, שריר, וגיד, והגיע כמעט עד העצמות.

 הרמתי את ידי ממך באינסטינקט רפלקסיבי מתגונן.
 רק אז הבנתי שאיני מסוגלת להחזיק עוד את הקליפות.

 
 היער.עזבתי את 

 רציתי זמן כדי לתת לעורי החרוך להחלים.
 למדתי ליהנות מנופי השדות והערים, 

 מצילם של בניינים, 
 ומטעמם של פירות הפרדסים.

 
 ואז, יום אחד, כאשר טיילתי לי בשדרה, ראיתי עץ שקדיה.

 הוא היה צעיר, ולבלב. הוא הושיט לי ענף, אבל אני עוד חשתי כאב.
 חלק איתי את הצל המועט שיכול היה לייצר. הוא היה אדיב, ונדיב,

 אך הצלקות עוד בערו בעורי, הזכירו לי להישמר שמא גם הוא בין ידי יתקלף.
 הייתי מתבוננת בקוצים העדינים והירוקים שעל ענפיו ורואה אותם כשרף אדום ומאיים.

 
 ולמרות כל זאת, השקד היה לי נעים.

 עדין, והמשיך להצל, ואני המשכתי לבלות תחתיו.הוא אימץ אותי אליו. הציע לי מיופיו ה
 בקיץ, העניק לי את עלי הכותרת מפרחיו לבישום ולקישוט. 

 אחר כך, בסתיו, הוא חבק אותי בענפיו ונתן לטעום מפרותיו. 
 לאט, עם כל מתת, חיזק את ליבי ואת עורי, וגם את רגשותיי כלפיו. ,לאט

 טוב עכשיו.
 



 
~ 211 ~ 

 

 רפואה -שינוי / י. פלר
 
 גיע הרגע להתיישב ולכתוב את עבודת הגמר / ידיי קופאות במקום, נעמד מול גורלי המרה
 ריך לשבור את המחסום שמלווה אותי שנים / הכתיבה עבורי מלווה באינספור מטעניםצ
 א בטוח שהיה זה הדבר ההגיוני / אך בין הרפואה לספרות רציתי למצוא את ה"אני"ל
 נותרו מאחור בתיכון / אבל הנה אני מתמודד כי זה הדבר הנכוןשבתי שלקות הלמידה והאבחון ח
 מיד שאפתי להיות אחד שלא מתייאש / ומבלי שהתכוונתי פתאום הדבר מתרחשת
 ום יבוא ואתבונן בגאווה / שצלחתי את הדרך בין אהבה להקרבהי
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 בס"ד
 מדעי החיים -חייב מיתה/ נתנאל ששון 

 
ים מצעד הגאווה השנתי, החמישי במספר. במצעד שנערך הארץ כמרקחה. בירושלים עומד להתקי

אשתקד, תקף מפגין חרדי מספר צועדים בדקירות סכין. אדם בשם בצלאל סמוטריץ', מארגן מצעד 
משלו. "מצעד העוז והענווה" שבו צעדו כמאתיים איש, בלוויית עיזים, חמורים וכלבים, במחאה על 

באמצעי התקשורת כונתה המחאה "מצעד הבהמות". "חילול עיר הקודש". -קיום מצעד התועבה ו
 החיים, אך בג"צ דוחה את העתירה.-ארגון "תנו לחיות לחיות" מנסה למנוע את ההתעללות בבעלי

. מתגורר בישוב דתי בפריפריה הצפונית ולומד בבית ספר המזוהה עם 16באותה תקופה הייתי בן 
ע מיתות בית דין ומיהו החייב בהן. המורה הציונות הדתית. בשיעור גמרא היומי למדנו מהן ארב

שמא ישכחו מליבנו. ואלו הן: סקילה, שריפה, הרג וחנק.  -ראובן דאג להמחיש כל אחת ואחת מהן 
בסקילה עשה עצמו כמושלך מראש מגדל. בשריפה, פצה את פיו והפנהו מעלה, כמדמה אדם 

כרך כפות ידיו סביב  –חמה. ובחנק שהשקוהו במתכת חמה. בהרג, הניע ידיו בזריזות כמניף חרב מל
 צווארו והשמיע קול יבבה.

בנאל, התלמיד המרדן של הכיתה, שעל זרועו עוד מתנוסס הסרט הכתום כמזכרת מאירועי הקיץ 
האחרון, מתפרץ לדברי המורה בשאלה: "ואיזה עונש לדעתך מגיע לסוטים ההומוסקסואלים?". 

נועת חרב הננעצת בבטנו של האויב. אף לא אחד המורה ראובן לא נרתע לשנייה ומשיב מיד בת
 מארבעים התלמידים הנוכחים לא השמיע קול מחאה. גם לא אני.

מאז אותו שיעור עברו כבר למעלה מעשר שנים. פרק זמן שבו הספקתי להיות חניך במכינה דתית, 
ן שיעור זה לשרת בצבא וללמוד לתואר באוניברסיטה. עברתי אינספור שיעורים והרצאות, אך זיכרו

 נחרט במוחי ומעלה בי חלחלה בכל פעם שאני נזכר בתקופה ההיא.
כבר מגיל צעיר הרגשתי שאני שונה. לא ידעתי לתת שם לתופעה. רק שונה. לא מבחינה חיצונית 
חלילה, כי אם בהרגשה הפנימית. כשחבריי נוטפי ההורמונים רדפו אחרי בנות הכיתה בפעילויות "בני 

בות את ליבן, הייתי אני נהנה בחברתן. כשבגרנו ולמרבית ילדי הכיתה הייתה כבר עקיבא", במטרה לש
בת זוג, הייתי אני מתרץ שאין לי צורך באחת מאחר וגם ככה אני "שומר נגיעה". הבנתי שאני נמשך 
לבני מיני, אך לא הבנתי כי קיימים עוד כמותי. חשבתי שאני יחיד מסוגו. סטייה של הטבע מהשלמות 

ָזָכר ת. כפי שנאמר בספר בראשית "ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו האלוהי
ָבה ָבָרא ֹאָתם ". הכרתי את המילה "הומו". הייתה זו מין קללה לא מובנת. גבר שמתנהג כאישה. ּוְנקֵּ

 בטוח לא אני.
נער שאוהב בנים. בזכות המורה ראובן, שהיה באותו שיעור גמרא הבנתי את המשמעות של להיות 

אהוב עלי כל כך, חלחלה בי ההכרה כי שני צדדים הם למתרס ואני ניצב בצד הלא נכון שלו. את מותי 
הם דורשים ולו רק כי לא נבראתי כמותם. הבנתי שכדי לשרוד יש עלי להסתיר את זהותי המינית בפני 

ם חברים לבילוי של אחר הצהריים. העדפתי להישאר בודד כל הסובבים אותי. נסגרתי. סירבתי לצאת ע
בחדרי המוגן. הורי הניחו כי זאת תופעה רגילה של גיל ההתבגרות ולכן השתדלו שלא להתעמק 
בעניין. את החופשות הייתי מבלה הרחק מבית הוריי, אצל דודתי המושבניקית. בין החיות למטעים 

 ר.והשטחים הפתוחים הרגשתי הכי חופשי ומאוש
רק במהלך שירותי הצבאי החלתי בתהליך שבסיומו אשוב להיות האדם החברותי והמאושר שהייתי. 
החלטתי כי נמאס לי להיות לבד ופצחתי בחיפושים אחר האביר על הסוס הלבן. מהר מאוד הבנתי 
שקל זה בטוח לא הולך להיות. פתחתי כרטיסים באתרי ההיכרויות הפופולריים לגייז. הכרתי גברים 
גאים שלכל אחד ואחד מהם הסיפור המיוחד שלו. חלק גדול מהם חיפשו רק פורקן ליצר המיני. 

 גברים בכל זאת. 
לראשונה נחשפתי לקהילה אדירה של גברים דתיים או דתל"שים שהתמודדו עם מקרים דומים לשלי. 

 הבנתי שאף פעם לא הייתי לבד. תמיד היה שם מישהו כמוני שעמד מסביבי.
דבר גרר דבר ועם שחרורי מהשירות הצבאי החלטתי לעזוב את הצפון ולעבור לתל אביב. קיוויתי כי 

זוג ואכן כך קרה. פגשתי את ג'ורדי. עולה חדש דתי שהגיע -כך אוכל להוסיף עוד אופציות למציאת בן
לארץ  במטרה לשרת בצבא. ג'ורדי הוא כל מה שחלמתי, חתיך וחכם מכל אדם, בעל גינונים 

 אירופאיים ואורך רוח שיכול להכיל אותי. 
הוא עזר לי להפסיק להילחם במיניות שלי ולהגיע להשלמה עם עצמי. סוף כל סוף המילה הומו איננה 

 קללה עבורי. בחלוף הזמן הצלחתי לאזור מספיק אומץ ולהיחשף בפני חברה קרובה. הרגשתי הקלה. 
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זה המשכתי לצאת ולהיחשף בפני חבריי כולם. החלטתי לספר לחברה נוספת, לעוד חבר ובזה אחר 
לבני משפחתי עדיין לא הייתי מסוגל לספר. פחדתי כי מעצם היותם אנשים המנהלים אורח חיים דתי, 

 לנצח לא יוכלו לקבל את היותי הומו. 
היה זה דפוס חוזר מצד אמי. בכל פעם, בשובי לביתם הייתה מציעה לי שידוך אחר. בזאת אחר זאת 

ת כל המועמדות. זאת לא מספיק יפה ואחרת חסרת השכלה. כבר כמעט ואזלו לי התירוצים. פסלתי א
הוודאות שהכנסתי אותה אליה. הגעתי להחלטה -ראיתי את האכזבה בעיניה עם כל סירוב. את אי

לשים לזה סוף. חייב לספר ודי. יהיה אשר יהיה. המתנתי בסבלנות עד שכל הבית התרוקן ונשארנו רק 
א. סיפרתי לה כי ג'ורדי הוא לא רק חבר טוב אלא בן זוגי. שאליו ארצה להינשא ולהקים אני והי

 משפחה. 
שמחה היא לא הייתה. אך יחד עם זאת ניתן היה לראות כי חוותה הקלה גדולה. הרגשתי את הלחץ 
 השורר באוויר. אמרה כי היא תומכת בי ושהגיע הזמן שאחיה את חיי כרצוני מבלי להסתכל לצדדים

הכי חשוב שאהיה מאושר. עשר שנים מאז אותו שיעור גמרא הצלחתי לסגור  –ומה אנשים אומרים 
 את המעגל. מעגל שהחל במוות ונגמר בחיים.

  



 
~ 214 ~ 

 

 מדעי החיים -איך זה להיות עולה חדש/ ננה שלו 
 

יד כאילו היה זה אתמול. הורי הושיבו אותי ל שנים ואני זוכרת את התקופה הזאת 10עברו כבר כמעט 
השולחן וכבר לפי הבעת הפנים שלהם הבנתי שמה שאני הולכת לשמוע, זו לא בשורה משמחת. 
״אנחנו עוברים לגור בישראל״ הם אמרו לי. משפט אחד וכה קצר, אך עם מספיק משמעות כדי לגרום 

. חשבתי לעצמי, שככל שאני אבכה חזק יותר, כך אצליח לשנות את הדעה לי לבכות הכי חזק שאפשר
אבא שלי. לבסוף, הוא כנראה ישתכנע כי שום אב לא רוצה לראות את ילדיו בוכים בצורה כזאת. של 

אנחנו נשאר ברוסיה והיום הזה יהפוך להיות סיוט. אך לא כך היה המצב. אז הבנתי, שאין לי שום דרך 
יי. להשפיע על ההחלטה שהתקבלה, להחזיר הכל לקדמותו ולהציל את החיים שלי שקורסים לנגד עינ

התחלתי להיזכר בילדים מהכיתה שלי, שעברו לבית ספרי בישראל. נזכרתי בפנים העצובות 
והמבולבלות שלהם כשנכנסו לכיתה בפעם הראשונה ואותי נגשת אליהם ואומרת שאני מבינה אותם. 
הרבה פעמים בחיינו אנשים חושבים שהם מבינים איך מרגיש הצד האחר. אנשים אלו מדמיינים איך 

ו מרגישים אלו היו באותו המצב, כאשר בפועל לא באמת חוו את האירוע. אני יכולה להיות הם הי
דוגמה טובה לסוג האנשים אלו. כי רק אחרי שהפכתי להיות אחד מהם, גיליתי עד כמה טעיתי ולא 

 באמת הבנתי איך הרגישו הילדים ההם. כעת התחלתי את דרכי בגילוי איך זה להיות עולה חדש.
. אני ומשפחתי נוחתים בשדה תעופה ע״ש בן גוריון. השעה עשר בלילה, אנו מגיעים 2009 במרץ, 3 

לדירה שלנו ועדיין קשה לי לתפוס שהמקום שבו אני נמצאת הוא ביתי החדש. עבר שבוע וזהו היום 
הראשון שלי בבית הספר החדש. אני מוצאת את עצמי עוקבת אחרי אישה בשם מירה, שלפי הבנתי 

ות המחנכת שלי ואני נכנסת לכיתה עם אותן הפנים העצובות והמבולבלות כשל חברי הולכת להי
הכיתה שלי שעלו מרוסיה. עכשיו אני יכולה לומר שאני מבינה אותם. מירה מציגה אותי בפני הכיתה 
וחברי הכיתה החדשים שלי מתחילים להציף אותי בשאלות. אני עדיין לא מודעת למה שקורה סביבי, 

ק שבוע. ועם אוצר המילים המצומצם שלי, שכולל אך מילים בודדות אני מנסה לענות על הרי עבר ר
השאלות ללא הבנה אמיתית מהי משמעותן. שמחתי שהיום הראשון שלי בבית הספר החדש היה יום 
שישי, שהוא יום קצר. ימים עוברים אבל מצבי לא משתפר. הפכתי מילדה המחכה לתחילת ההפסקה, 

ה לסיומה. בכל הפסקה אני יוצאת החוצה, מנסה להתבודד ומקיפה את מגרש בית לילדה שרק מחכ
הספר בדיוק שלוש פעמים. למדתי שזאת כמות הסיבובים המספיקה עד לסיום ההפסקה. יש לי חברים 
בכיתה, אבל הם לא קרובים אליי. אני רוצה להיפתח ולספר להם את מה שעובר עליי אבל הם שונים 

שהם לא באמת יצליחו להבין. פעמים רבות, בלילות, אחותי הקטנה מתחילה לבכות ממני ואני יודעת 
בשל געגועיה לחברותיה והרצון לחזור לרוסיה. ברגעים אלו אני מרגיעה אותה, מחכה שהיא תירדם 

 ואז מגיע תורי לבכות, בדממה שאף אחד לא ישמע.
חברה חדשה. כולם אומרים לי שעם עברו כבר כמה חודשים ואני עולה לחטיבה. שוב בית ספר חדש ו

הזמן אסתגל לחיים בישראל ולא ארצה יותר לחזור לרוסיה. אבל כמה זמן צריך לעבור עד כדי שזה 
באמת יקרה? כמה זמן ייקח לי ללמוד את השפה? והאם אי פעם אחזור להיות ילדה חייכנית ותמימה 

תר. אני מרגישה שבמקום להתקדם כמו פעם? הזמן עובר אבל אני הופכת להיות מופנמת יותר ויו
קדימה אני נסוגה. נהייתי ילדה פחדנית, ביישנית, בכיינית ובקיצור שונה יותר. קשה לי לזהות את 

 עצמי.
כיתה ז׳ והכל שוב פעם חדש. לפני כל שיעור אני נגשת למורה ומסבירה לו שאני עולה חדשה. 
התהליך הזה חוזר בכל פעם מחדש כאשר מורה חדש נכנס לכיתה. כל דבר שאני עושה, דורש ממני 
אומץ רב. אני מגיעה הביתה, לאזור הנוחות שלי והולכת לישון ישר כי אני חשה עייפות רבה. אני 

ה עד כמה היציאה מהבית והאינטראקציה עם אנשים מתישים אותי. תקופת המבחנים החלה ואני מבינ
 רואה כיצד כל חברי הכיתה שלי לחוצים ומשננים את החומר. 

רק אני רגועה ואדישה לכל מה שקורה סביבי. אני מקבלת את טופס המבחן ובפנים מודאגות מנסה 
אלות. ״תעשי את מה שאת יכולה״ הוא משיב לי. אני להסביר למורה שאין ביכולתי לענות על הש

מתחילה לקרוא את הטקסט ובמשך שעה שלמה אני קוראת את אותו העמוד. מכל הטקסט אני מכירה 
רק מילים בודדות שלא עוזרות לי להבין אפילו את תוכן המשפט ודמעות מתחילות לזלוג על פניי. אני 

ש ממני. אני רושמת את שמי על טופס המבחן, כי זה מנגבת את הדמעות ועושה את מה שהמורה ביק
הדבר היחידי שביכולתי לעשות. אני רואה את השמחה וההתרגשות של התלמידים כאשר הם ניגשים 
למורה ומקבלים את ציוני המבחן. למרות העובדה שאני לא עשיתי את המבחן, עמוק בתוך ליבי אני 

 תי לקבל ציון גבוה.השם שלי ולהרגיש גאווה שהצלח את מצפה לשמוע
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הרבה פעמים אנשים חווים אירוע שמהווה נקודת מפנה בחייהם ושגורם להם לשנות את אורח חייהם. 
במקרה שלי זה היה היום, שנתן לי אומץ ומוטיבציה להתחיל ללמוד. מאותו היום הקדשתי את כל 

 זמני ללימודים. 
י מכירה. פעמים רבות לא הבנתי את בכל יום התחלתי לתרגם מתוך הטקסטים את כל המילים שאינ

 משמעות המילה גם ברוסית אבל לא ויתרתי לעצמי וחיפשתי את ההגדרה במילון. 
יום קבלת הציונים הגיע ואני שומעת את המורה קורא בשמי. אני נגשת למורה לספרות כדי לקבל את 

ם, ציון כזה מעורר רשום על הטופס. לא להרבה תלמידי 70ציון המבחן כאשר אני רואה את המספר 
שמחה אבל עבורי הוא היה בעל משמעות גדולה מאוד. נמלאתי שמחה כה רבה יותר אשר חש תלמיד 

. זאת הייתה הפעם הראשונה שהבחנתי בתוצאות עבודתי הקשה. באותו הרגע הבנתי שיש 100שקיבל 
 בי כוחות שיכולים להשפיע על חיי ולשנותם.

סיום סמסטר א׳ של כיתה י״א. נשמעות מחיאות כפיים סוערות אני יושבת באולם ואנו חוגגים את 
 אחרי קריאת שמי. אני עולה על הבמה ומקבלת תעודת הצטיינות שכבתית...

 רק עכשיו הבנתי עד כמה היה קשה להורי לקבל את ההחלטה לעלות לישראל.
הקשיים, שכל שנים ואני יכולה לומר שאני גאה בעצמי ובמשפחתי. למרות כל  10כמעט  עברו כבר

אחד מאיתנו חווה, שמחת חיים לא עזבה אותנו. המסקנה שהגעתי אליה, היא שהחיים מציבים 
 אתגרים שונים בפני בני האדם והם מסוגלים להתמודד איתם.  
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 רפואה  -מחשבות בשעת לילה/ בעילום שם
 

 לילות בלי שינה
 מחשבות מתרוצצות בלי הפסקה

 מטלה?אולי אנסה לסיים עוד איזו 
 מי חשב שכך יראה בבית ספר לרפואה?

 
 כולם אומרים הכול עובר

 תצליחי להשלים את החסר
 בגלל קשיים אסור לוותר

 אבל מה אם חשבתי שהתואר הזה יהיה משהו אחר?
 

 לא עוד הטובה ביותר בכיתה
 לא עוד בעלת קליטה מהירה

 כעת צריך ללמוד בלי הפסקה
 את המרצה לשבת כל הלילה ולקוות להצליח להשיג

 
 אז תהיתי עם עצמי וחשבתי, איך מתנערים מהתחושה?

 ברגעים קשים החלטתי לתת לעצמי הבטחה
 שלא אתן לעצמי ליפול ברוחי

 ושאצליח למצוא את דרכי שלי.
 יה,לאולי אצטרך כתף להישען ע

 ואולי הדבר יגרום למצב רוחי לעלות מדרגה
 

 ולכן אשנס מותניים מבלי לחשוב פעמיים
 מתי כדיל להגיע לכאן?כמה נלח

 לא אתן לכישלונות לסלול את דרכן
 למחשבות, לרגשות ולעמקי נפשי

 כי הרי יודעת אני כי לטעות זה אנושי. 
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 אדריכלות -ילדת שמנת/ בעילום שם
 

 תמיד הייתי ילדת שמנת.  
ה״שמנת״ אף פעם לא מנעה ממני להשיג משהו שרציתי, היו שלבים שאפילו הרגשתי שזה חלק 
מה״מותג״ שלי. אף פעם לא הרגשתי פחות יפה מאחרות. הייתי מאוד אהובה בחברה, יש לי בן זוג 

והאחיות ממש  אימאמדהים מגיל צעיר, חברות נפש טובות ותומכות. גם אבא מתמודד עם ״שמנת״, 
תמיד עזר לי, היה לו מאוד חשוב שלא ארגיש מקופחת )בבגדים וכו׳( רק בגלל ה״שמנת״. לא. אבא 

 והאחיות שלי תמיד ראו בי דוגמא, הן אף פעם לא נתנו לי להרגיש ב״שמנת״ כפגם.
אפילו עסקתי המון בספורט, תמיד ובהרבה תחומים, ברובם גם הייתי די טובה. התחלתי במחול, 

ורי ספורט תמיד הייתי מהטובות בכיתה, בין הרצות המהירות והקופצות כדורסל, שחייה, גם בשיע
המרחיקות. אני ילדת ״שמנת״ כזו שלקראת המעבר לחטיבת הביניים המורה לספורט ניגש אליי עם 

קיבלת מתנה״. בתוך הקופסא הייתה רשת -קופסא ענקית ואומר ״אני גאה בך, אל תוותרי על הספורט
בכדורעף. ואז נכנסתי לשגרת אימונים, שיחקתי בנבחרת, ניצחנו והתמקמתי  -כדורעף ורודה

 באליפויות. וה״שמנת״ נשארה. 
 אבל ״אסור״ להיות ילדת ״שמנת״ לנצח נכון?

תמיד עודדו אותי תמיד לעשות דיאטה. עברתי שורה של תזונאיות, תחום שגדל להיות אחד השנואים 
די, שהתמזל מזלן להיות רזות, אף אחת מהן עלי; תמיד הרגשתי שמדובר בבחורות טכנוקרטיות למ

לא עוררה בי רצון ללמוד ממנה דרך חיים )אם כי, מאוחר יותר הגעתי לנטורופתית שקצת שינתה את 
ההסתכלות הזו(. אחותי האמצעית, היפיפייה, תמיד הקבילה את הרגשתי זו לדעתה שאדם לא ירצה 

להיות מנתחת פלסטית כשתהייה גדולה, לפחות לעבור ניתוח פלסטי על ידי מנתח מכוער )היא רוצה 
 בנקודה הזו של החיים שלה(.

 
התגייסתי לצבא לתפקיד משמעותי שמהותו היא בקשרי אנוש, העברתי שרות ״שבוז״ אך מוצלח 
ומספק, עד שכמה חודשים לפני השחרור הלכתי לפגישה עם נוירולוג בעניין המיגרנות שלי. תוך כדי 

״ילדת ״שמנת״ כמוך בכלל לא אמורה לשרת בצבא״. וכשהוא  -, כבדרך אגבהבדיקות הוא ציין בפני
התחיל לרשום לי הפנייה לוועדת שחרור, כעסתי; ״אתה רואה אותי, אני כאן מולך במדים! אין שום 

 סיבה שלא אוכל לעשות את זה״ יצאתי ולא לקחתי את ההפניה לוועדת השחרור.
שאני טובה בו, ובגלל ה״שמנת״ שהייתה כל כך שולית  התפקיד שלי היה מאתגר ועמוס, אך הרגשתי

 היו מוכנים לוותר עלי?!. -בכל דבר שעשיתי עד היום
כאן הבנתי שלמרות הפחד, אחרי הצבא אני אעשה את הניתוח, מה שלכאורה אמור לפתור את הבעיה, 

 שפתאום התחלתי להבין את גודלה. 
ני לא כל כך זוכרת, הפעם השנייה הייתה קצת אבא עשה את הניתוח, פעמיים. את הפעם הראשונה א

בשעת  אימאאחרי שהתגייסתי. כשנודע לי שהוא עובר את הניתוח זה היה בשיחת טלפון שגרתית עם 
הט״ש ,לפני שהייתי אמורה להישאר בצבא בסוף השבוע. אני התמרמרתי על השבת האובדת, אך 

הכי יהיה בבית החולים כל סוף השבוע. באותו הרגע -אמרה שזה טיימינג טוב כי אבא בלאו אימא
התחילה מלחמה עם המפקדת שהסתיימה בכך שיצאתי לסוף השבוע הביתה להיות עם אבא בבית 
החולים. במבט לאחור אני חושבת שהתמודדות הנפשית עם הניתוח של אבא הייתה קשה יותר 

 הניתוח שלי.  מהתמודדות הנפשית עם 
אחרי שאבא החלים מהניתוח פתאום זו הפכה להיות אופציה, פתאום האמנתי שיש משהו שאפשר 
לעשות שהוא לא דיאטה; משהו שאולי יעבוד; משהו חיצוני שלא אפשר יהיה ״לרמות״ אותו, 

 והתחלתי לחקור. 
אבל החברים הכי באותה תקופה )ההורים שלי גרושים,  אימאגייסתי למחקר גם את בן הזוג של 

טובים( שהיה רופא, אז היה את מי לשאול את השאלות הקשות. הנושא הפך להיות שיח שגרתי בבית, 
 -כמו שהיו מדברים על ה״שמנת״; כל פעם שהיו נכנסים לי לצלחת זה היה עוקב בשיח על הניתוח

 . 2016לאוגוסט  14ה -וזה היה קורה הרבה . עד אותו הרגע, בו נקבע תאריך
כמו  -ונים וההכנה לניתוח היו מפרכים. הם כללו סדרה של בדיקות רפואיות הזויות לחלוטיןהמי

שעות, או שתיית חומר מבחיל תוך שמסובבים אותי במכונת  48למשל ג׳ריקן אליו עושים פיפי במשך 
ענק עד שאני מקיאה את נשמתי לכל עבר. אחר כך היו מספר פגישות עם עובדים סוציאליים שיבדקו 

 אני ״כשירה נפשית״, שיחות אזהרה מאנורקסיה ובולימיה בעיקר.ש
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באותו פרק זמן עבדתי בחנות בגדים קטנה. באחד הימים נכנסה אישה שחיפשה שמלה לחתונה של 
ביתה. היא ניגשה אלי ואמרה ״ אני חייבת להגיד לך משהו, כי את ילדה כל כך יפה; הבת שלי 

 מ״שמנת״ והיא עברה ניתוח ״שרוול״ והיום היא מאושרת״.שמתחנת בעוד כמה שבועות, גם סבלה 
עניתי לה ״ אספר לך משהו; בעוד כמה ימים יש לי תור לניתוח הזה בדיוק״. האישה הושיטה לי יד 
בהתרגשות והחזיקה אותה חזק, נתנה לי את מספר הטלפון של הבת שלה, לעצה ותמיכה. אף פעם לא 

 צליח להיות מאושר כשהיה עם ״שמנת״.לא סמכתי על בן אדם שלא ה -התקשרתי
לאוגוסט הגיע. נסעתי עם ההורים והחבר ל״אסותא״. קיבלו אותנו יפה יותר מאת כולם )כי הרי  14-ה

היה רופא בכיר בבית החולים(. המתנו כשעה קלה וקראו לי להיכנס, לבד, אבל בן  אימאבן הזוג של 
שתי את הרופא שלי, שהכרתי זה מכבר ב״מיונים״ התלווה אלי, לא אמרו לו לא שם. פג אימאהזוג של 

 הוא לבש מצנפת עם הדפס של דגים ונסך אווירה של שלווה. סמכתי עליו.
 נרדמתי.

 התעוררתי...
החודשים הראשונים היו בדיוק מה שחלמתי. אחרי כמה ימים של חולשה כבר התחלתי למלצר, 

כאילו מעצמם. הייתי בטוחה שה״שמנת״ ללמוד פסיכומטרי... המשכתי בחיים, והקילוגרמים ירדו 
ובית החולים דרשו ליווי צמוד לאורך התקופה. לדיאטניות לא הסכמתי לחזור ,  אימאממני והלאה. 

שלי, הפסיכולוגית, שלחה אותי לטיפול אחרי הניתוח.  אימאפסיכולוגית.  -אבל תחום חדש נכנס לחיי
ולוגית ״לא אכזבה״. החרדה שאהפוך והנה תחום חדש שמנסה ללמד אותי איך לחיות. הפסיכ

 אימאפעמים ש 5לאנורקסית השתלטה על הטיפול, למרות שזה היה רחוק ממני כשנות אור. אחרי 
 רצתה שאתן ״עוד הזדמנות״, פרשתי מהטיפול כדי לסמוך על עצמי. 

 ואז פג תוקף החלום. למעשה, מה שהניתוח עשה זה פתר את בעיית הכמות.
 את בעיית האיכות... וחזרנו לדיאטה.נותר לי נשאר לפתור 

אמנם למדתי לזהות את השובע שלי, אבל עם זאת לא התמודדתי מספיק טוב עם תחושה הרעב. לאט 
לאט, אחרי כשנה, כבר שוב נדרש ממני מאמץ ממשי בשביל לא לחזור ל״שמנת״. אך כן חזרתי, 

בשגרה ונדרש מאמץ גם  חלקית. התחלתי את התואר שלי, כך שהספורט כבר לא תפס נפח גדול
בשביל להתמיד בו. בקמפוס, ואחרי הלימודים כל החברים תמיד אוכלים בחוץ, וגם אני רוצה. וכמובן 

 ימי הלימוד הארוכים בהם הנפש דורשת צ׳יפס שוקולד וקפה נתנו אותותם...
 והמשכתי כרגיל אל עבר ה״שמנת״.

לא יכולתי לסבול את הדיאטה. הרופאה  הייתי צריכה למצוא משהו, מסגרת כלשהי, אך לא דיאטה,
הסינית שלי, במטפלת בי בדיקור, שהיא עד היום אשת המקצוע היחידה שיש לי סבלנות אליה, 

 המליצה לי על נטורופתיה. 
 

הגעתי לנטורופטית והותשתי מהרגע הראשון, מאותו הרגע שהיא לימדה אותי לקחת ללימודים דייסת 
עשויה מכוסמת טחונה ומים, הותשתי. אבל זה פתרון חדש, מעניין,  קוואקר בתרמוס וכריך מטורטייה

אז ניסיתי. העברתי את החברים שלי בתקופת מבחנים לקרקר כוסמין במקום תפוצ׳יפס, תמרים במקום 
 שוקולד וצ׳אי במקום קפה. אני מותשת, אבל למדתי המון, עכשיו רק צריך למצוא את הכוח.

עושה את זה? איך לא חושבים כל הזמן על אוכל? אולי הכתיבה של אבל איך עושים את זה? איך אני 
 הסיפור הזה תעזור לי להתמודד עם ה״שמנת״? 

 רק אני אדע.
 .ילדת שמנתאבל מה שלא יהיה, תמיד אהיה 
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 אדריכלות -לטעום מעץ הדעת/ בעילום שם
 

 בקליניקה הראשונה בכיתי.
 שיחה תמימה,

 תותחים כבדים,
 שיח טראומות מכונן.

 
 פסיכולוג חרדי נדד רחוק מהבית,

 בהמלצת המטומטם הלכתי לאיבוד בשדות,
 ושמעתי מישהו מדבר על משהו בסוד.

 
 החבאתי בחדר אזיקון מפלסטיק,

 מגזין פורנו ורצון להיות בחוץ.
 

 אימא התחילה לחשוד,
 ואז חזרתי שיכור,

 ואופס.
 כמהתי לאהבה והתמודדתי לבד.

 
 אני הבחור.

 עשיתי אודישן,
 היה קליל והוא אומר:

 כך וכך?
 ובעזרת השם.

  
 ירדתי מטריפ באיזו חופשה,

 ראו שנבהלתי והוא ביקש
 "תפסיק עם הסמים,
 .תיקח דוסטוייבסקי
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 מדעי החיים ומדעי הרפואה  -ארקדי, אח לא נשכח/ בעילום שם
 

 לעולם לא אשכח 
 את היום שזה קרה,

 היום שבו גיליתי 
 שאחי עבר לעולם הבא.

 
 לא מלאו לי עשרעוד 

 בסך הכל ילדה קטנה,
 וכך לפתע ברגע קט

 כל חיי קיבלו תפנית איומה.
 

 שכבה במיטתך אימא
 וצרחותיה נשמעו בכל השכונה,

 אפילו אבא החזק והאיתן
 לא הצליח לשמור על רוחו הקרה.

 
 מאז שהלכת הכול השתנה

 כבר לא הייתי האחות הקטנה.
 אין לי כבר אח שיגן עליי מפני כולם

 וייתן לי עצות שיעזרו לי להתקדם בעולם.
 

 יום בהיר אחד הפכתי לבת יחידה
 ולא היה לי ממי לקבל תמיכה,

 ואבא כאובים אימאכי הרי גם 
 ואין לעשות להם חיים קשים.

 
 והנה כך עברו השנים

 וכולנו התרגלנו לחיים החדשים,
 אך עדיין מדי פעם אני מוצאת את עצמי

 שואלת אותך ארקדי
 

 דול האהוב והנערץאחי הג
 מה היית אומר אם היית רואה אותי עכשיו?

 האם אתה גאה בצעדים שנקטתי?
 אני רק יכולה לקוות שלא אכזבתי.
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 רפואה -בוקר/ בעילום שם
 

 בוקר,
 לא חשבתי שאפקח שוב את עיניי לשחר של יום חדש

 לא חשבתי שאוכל לראות עוד אור יום, קרני שמש מלטפת
 יורדת מהמיטה, ועוד אחתלוקחת אוויר, רגל 

 לא חשבתי שאמצא עצמי כאן.
 

 צהריים,
 זה בסדר, אלו רק רגשות, זה רק כאב

 למען האמת, כלל לא חשבתי שארגיש שוב
 אני מצליחה לנשום, נשימה עמוקה, ועוד אחת

 תוהה לעצמי, אולי עוד אשאר כאן.
 

 ערב,
 חצי חיוך מתגנב מחצי שורה בספר

 להאמין בו?הייתכן שמצאתי משהו 
 מפליגה בדמיוני ליום הבא, ועוד אחד
 הבנתי, אני מצליחה לראות את הסוף.

 
 לילה,

 גופי נחלש, רגליי בקושי מצליחות לשאת
 כבר הפסקתי להרגיש, הכאב שולח זרועותיו לכל עבר

 דמעה צונחת אל הכרית, ועוד אחת
 מרגישה שוב כעת שאולי עליי לעזוב.

 
 בוקר,

 עיניי ליום חדש מנסה בכל כוחי לפקוח
 לחזות באור מבליח מבין העננים, בקרן שמש עלומה

 אני נעטפת במיטתי, כמו נבלעת לתוכה
 ידעתי שאמצא עצמי כאן, לא הייתה לי כל ברירה.

 
 בוקר.
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 רפואה -התגשמות החלום/ בעילום שם
 

 את יודעת, לא תמיד היה לך קל
 דינו-דן-הרגשת שהחיים שיחקו איתך אן

 ע כזה שנותן הכל לכולם,מן משחק מרוש
 ואף פעם לא בוחר בך, כי רק את לא.

 
 ואת רק רצית לקבל, להתקבל
 קצת להרגיש שאת חלק מהם

 ובתוך תוכך ידעת שהטוב הזה לא מגיע לך,
 שתמיד משהו בך יוותר לא שלם.

 
 בכל לילה היית לוחשת אל הכרית הרטובה

 "עשה שמישהו יבחר בי", חשבת שזו התשובה.
 מישהו שיציל אותך ויגשים לך את המשאלות,רצית 

 לקח לך זמן להבין שאת זו שמובילה את עצמך לכישלונות.
 

 נלחמת בהרבה מפלצות ודרקונים,
 אלה של בחוץ ואלה של בפנים.

 זיכרונות מעומעמים של ילד שקרא לך מכוערת,
 דרכים שלא התחלת כי חשבת שאת לא מוכשרת.

 
 ות,עבדת קשה בשביל לשבור את החומ

 בשביל להצליח להיפתח ולהסיר את כל ההגנות.
 גם כשאחרים לא הבינו לא פחדת להישבר,

 אמרת לעצמך שהעיקר הוא להמשיך בדרך ולא לוותר.
 

 והנה הגיע הרגע בו את סוף סוף מאושרת,
 והצלחת להגשים את כל מה שרצית.

 ואת עדיין תוהה אם את ראויה לכל זה,
 היות מי שהיית. מפחדת שהחלום יגמר, ותחזרי ל
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 מדעי החיים והרפואה - התקווה אחרי הסבל/ בעילום שם
 

חיינו מלאי עליות ומורדות ולכל אחד מאתנו רגעי אושר, אותם ירצה לזכור לעד ורגעים פחות 
משמחים, הגורמים סבל וכאב ברגע שחושבים עליהם. אנו נרצה להדחיק אותם או לנתק אותם 

 ממחשבותינו,  אך תמיד עלינו לזכור שהאור תמיד נמצא בקצה המנהרה ואל לנו לאבד תקווה. 
על חוויה קשה שעברתי ועד היום חרוטה בזיכרוני. אולם למרות הקושי בחוויה זו, היא ברצוני לספר 

 חישלה ולימדה אותי רבות בחיי ואפשרה לי להביט על החיים בצורה חדשה. 
, חלמה כל 43הסיפור ששינה את חיינו והשפיע עלינו קשור באחותי אמל ובאמי. אמי, אדריכלית בת 

לכן לפני שלוש שנים נרשמה ללימודים במכללת גורדון בחיפה, חייה להיות מורה למתמטיקה, 
ולהגשים את חלומה. היא חיכתה  2016התקבלה ושילמה את שכר הלימוד על מנת להתחיל בסוף 

לרגע בו תתחיל את לימודיה בכיליון עיניים, אולם בחיינו לעתים הדברים שאדם משתוקק אליהם 
יות ולחלום, אך עד מהרה מתברר שהחלומות נותרים בגדר אינם ברי השגה. אנחנו יכולים לתכנן תכנ

 חלום או אשליה בלבד וכל התכניות שלנו היו לשווא, הכל קורס בשבריר שנייה. 
, יום ראשון בשעה חמש אחרי צהריים. קיבלתי את הבשורה 25/09/16 -הרגע הנורא מכל היה ב

צנחה מקומה גבוהה, נחתה על המרה והכואבת ביותר בחיי: אחותי אמל נפלה מגובה רב. היא 
הרצפה, נפגעה באורח אנוש ונשקפה סכנה לחייה. היא הובהלה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ 
והפרמדיקים ביקשו מאבי להתפלל על מנת שבתו תישאר בחיים. ברגע זה התחיל מאבק הישרדותה. 

היא שרדה. שרדה כי זאת  -ברוך השם התרחש נס בלתי צפוי  מאבק קשה, ארוך, מייגע ומורט עצבים.
 היא אמל! אמל גיבורה מיוחדת ששרדה הודות לתמיכת כל בני המשפחה שלא עזבו אותה לרגע.

אמל בלטה בחוכמתה. היא הייתה  אחראית,  'הרשו לי לספר על אמל אחותי. כבר בגיל הרך ובכיתה א
הסקרנות שלה גרמה לה שקדנית, משקיענית ואהבה ללמוד. אפילו שלטה במיומנויות שונות במחשב. 

לנסות לחקור, לבדוק וללמוד ללא הפסק לאורך כל הדרך. אמל כשמה כן היא, הייתה מקור תקווה 
וגאווה למשפחה, ילדה מחוננת ותמיד קיבלה פרסי הצטיינות בבית הספר. ילדה חיננית, חייכנית 

דם מושלם בלשון שאהבה לעזור לכולם עד כדי כך שקראו לה "המושיעה". בקיצור, היא הייתה א
המעטה. החיים שלה התנהלו על מי מנוחות והכל היה ורוד. עד התאונה הארורה הזאת שכמעט הרסה 

 לה ולנו את החיים.
קיבלתי את הבשורה המרה בהיותי בלימודים. הייתי לבד במעונות, צרחתי, בכיתי, השתוללתי, מיאנתי 

לעשות. רציתי לפרוש כנפיים ולעוף אליה. להאמין. חוסר אונים מוחלט השתלט עליי ולא ידעתי מה 
אולי היא זקוקה לי, אולי אוכל לראות אותה לפני שיהיה מאוחר מדי. ענן שחור השתלט עליי וסערה 

הוא היום השחור בחיי, יום בל יישכח. חלפו  25.9.2016 -ה  התרחשה בקרבי. מאין יבוא עזרי?
א הגליד. הכאב חם וטרי ועדיין מדמם. הוא שנתיים וחצי מאז אותו יום ארור, אך הפצע עדיין ל

השאיר בי צלקת עמוקה שאותה לא ניתן לרפא. יום שחור זה היווה תפנית בחיי בני משפחתי. יום זה 
מהווה את תחילתו של מאבק ההישרדות, מאבק של חיים ומוות, של להיות או לחדול. אנחנו צריכים 

ולהתפלל יחד בתקווה שהגאולה תבוא מידי האל.  להיות חזקים ולא להישבר, עלינו להיות מאוחדים
אמל נשארה בטיפול נמרץ חודש ימים אחרי שעברה ניתוחים רבים. אמי ושאר בני המשפחה לא משו 

שפחתה מממיטתה לרגע. כולנו ליווינו אותה יומם ולילה בתקווה שהיא תתעורר ותמצא בקרבת 
 האוהבת. 

ובכך לגדוע את חלומה. היא החליטה להתנתק מכל  אמא החליטה לעזוב הכל להפסיק את הלימודים
תקופת ההחלמה ארכה  העולם ולהיות ליד בתה האהובה שזקוקה לה כל כך. הקרבה מאין כמותה.

חודשים ארוכים. כל רגע שעבר נתן לנו זריקת הרגעה ושיחרר ניצוץ של תקווה שאחותי לא תוותר 
 . עלינו בקלות. אחותי נאחזה בכל רמ"ח איבריה בחיים

עברו חודשים קשים במיוחד ואמי חוותה סבל וכאב רב. היא צפתה שאמל תתעורר ותשוב לחיק 
משפחתה האוהבת. הרגע המיוחל הגיע סוף סוף ואחותי השתחררה מטיפול נמרץ אך לא חזרה 
לאיתנה. היה עליה לעבור סדרה ארוכה של טיפולים, מעקבים, ושיקום, תהליך מייגע ומורט עצבים. 

דבר אמל השתחררה מבית החולים אולם היא הייתה אדם אחר. היא סבלה מנזקים פיזיים  בסופו של
 ונפשיים, היא הייתה חייבת ליישר את רגלה כל הזמן ולא הצליחה ללכת במשך חודשים ארוכים. 

אולם אמל לא אבדה תקווה לרגע. כמובן שליווינו אותה בכל התהליך וההמתנה מורטת העצבים 
. אמי עזבה את עבודתה במשרד האדריכלות כדי להיות במחיצתה, ללוות אותה לתוצאות הבדיקות

לרופאים מומחים. היא ויתרה על הכל רק למענה ועשתה זאת מרצון ומאהבה. בסופו של דבר קיבלנו 
 את מבוקשנו. לא יכולנו לבקש יותר מהמתנה הנפלאה שקיבלנו מאלוהים. 
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קווה בעלת השאיפות והחלומות שהיום עומדת שוב אמל מלאת הת -קיבלנו בחזרה את אמל החדשה 
 על רגליה ומתחילה לתכנן מחדש את עתידה. 

אמי ואחותי הפכו להיות נשמה אחת. הן עברו את כל המכשולים והקשיים בזכות אמונה באלוהים 
ובגורל. כשאני מביטה אחורנית ומנסה להחזיר את גלגל הזמן, אני נזכרת באמל וברגע הקשה, כאשר 

ה להיעדר מלימודיה בבית הספר למשך שנה שלמה ולא לסיים את כיתה י"ב יחד עם חבריה נאלצ
לכיתה. רגעי האושר והשיא הוחמצו, אולם למרות זאת, אנו מודים לאל על כך שהיא אתנו. היא 

לקבל תעודת בגרות עם  -האמינה בעצמה והחליטה לעמוד בפני האתגר הקשה אותו הציבה לעצמה 
ולהתקבל לאוניברסיטה. זה רף גבוה יחסית בשל מצבה, אולם אין דבר העומד בפני ציונים גבוהים 

רצון. היא השקיעה רבות ועמדה במשימה על הצד הטוב ביותר. היא למדה בצורה עצמאית, ניגשה 
לבחינות בגרות אקסטרניות וקיבלה ממוצע גבוה מאוד, כמובן עם חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה 

מכל. אחרי סיום הבגרויות היא מתכוננת לבחינת הפסיכומטרית ומוכנה לעשות שאותם  אהבה יותר 
הכל על מנת לקבל ציון אופטימלי המשקף את יכולותיה. ציון שיהווה עבורה קרש קפיצה לעתיד 
ושיפתח בפניה עולם רחב ועשיר. לפני שבוע היא ערכה ביקור בטכניון כדי לעמוד מקרוב אחר 

שמל. מקצוע אותו היא מחבבת ומעוניינת להתמחות בו בעתיד. היא הדרישות ללימודי הנדסת ח
מאמינה שהיא אכן תצליח להתקבל וללמוד הנדסת חשמל ובכך להגשים את חלומה. בשבילה 

 השמיים הם הגבול.
אמל בשבילי היא מודל לחיקוי. אמנם היא צעירה ממני בחמש שנים אך עבורי היא מקור השראה ואני 

 נחישות, ההשקעה והחריצות אינם דבר מובן מאליו. לומדת ממנה רבות. ה
אמל אחותי היקרה, אני מאחלת לך המון בריאות והצלחה, מקווה שתצליחי לדלג על כל המכשולים 
ותגיעי ליעד הנכסף. קרוב לוודאי שמחכה לך עתיד ורוד והלוואי שתצליחי להשיג את מבוקשך 

 ותמשיכי להיות כפי שאת.
כל מילות העידוד וההערכה. מה שעשית למען אחותי בל יישכח. תודה על לך אמי היקרה, מגיעות 

 הכל ובזכותך אמל אתנו היום.
לבסוף, אני מאחלת לכולנו הרבה בריאות. חשוב שתהיה לנו אמונה באל ולא להרים ידיים בקלות. 

מד צריך תמיד להסתכל על חצי הכוס המלאה, לראות את האור שבקצה המנהרה ולדעת שאין דבר העו
 בפני רצון.
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 אמנויות  -אדריכלות -אודה ליוגה / בעילום שם
 

 נשיפה,
מות, מסלקת איבה.  מוציאה החֵּ

 שאיפה,
 מכניסה גיל ואושר והמון אהבה.

 נשיפה,
 נפטרת מרוע, מקנאה, מָחמדה.

 שאיפה,
 מלאה בתמימות כמו כמיהה ללידה.

 
 גמישות מהפנטת וקלילות חלומית,

 ובתול.הן כרגע נולדת, גוף טהור 
 יציבות מתמשכת, התחושה אלוהית,

 עוד שתי נשימות בתנוחת החתול!
 

 שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה,
 יהירות יש לקבור, לנתק את האגו!

 נשיפה ושאיפה, נשיפה ושאיפה,
 השלמות אט נבנית בפשטות כמו של לגו.

 
 לא יוָרה למרחק, למקום מכוונת,

 לא מחר, לא שלשום, לעכשיו היא עיקשת!
ץ היא גננת,  המטרה היא אתה וַלחֵּ

 לאט ניכנס לפוזיציית הקשת.
 

 ועוד שאיפה ועוד נשיפה,
 פעמים היא סוחפת ועזה כסופה,

 ועוד נשיפה ועוד שאיפה,
 לעיתים עדינה כמשב מניפה.

 
 אך אחד, –גוף ונפש הם צמד, הם דואט 
 הגוף זהו צ'לו והנפש פסנתר.

 חסרה בנפרד, –זו הרמוניה של שניים 
 נשיפה אחרונה בתנוחת הפנתר.

 
 שאיפה ונשיפה שאיפה ונשיפה,

 מכסה את הגוף בשמיכה מקטיפה.
 נשיפה נוספה מֻלווה בשאיפה,
 מעניקה לה לנפש עוד לטיפה.

 
 בלי משחק, בלי תחפושת וללא כל איפור,

 הצביעות מתפוגגת והיושר מוחצן.
 להצחיק את עצמי, שימות הציבור,

 ליצן!רק עוד רגע אחד בתנוחת ה
 

 ושוב שאיפה ושוב נשיפה,
 בחדוות הבריאה תתמזג אל הטבע,

 ושוב נשיפה ושוב שאיפה,
 מוסיפה היא עוד צליל ושופכת עוד צבע.
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 כי אתה הוא הפלא, לגוף תן כבוד!
 כי אתה הוא הפלא, לנפש תסגוד!

 דרוך כארבה ושליו כמו צב,
 שקט כמו דג וסוער כעקרב.

 ה,נאת כל התכונות יחדיו תארוג
 לכותונת של טּוב שתלבשה ברוגע,

 כי האושר הוא כאן, לא במרס או בנוגה,
 והאמת היא אחת, האמת זוהי:

 
 יוגה
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 רפואה -סיפור אישי/ בעילום שם -חיים לצד אימא בדיכאוןה
  

אימא שלי סבלה מדיכאון מאז שהיתי נער. אימא שלי נשארה בבית כדי לגדל את הילדים )אותי ואת 
ומאז לא יצאה לעבוד. בנוסף לכך אימא שלי הייתה עסוקה שעות רבות מול המחשב אחי הגדול( 

לא שעות )המון הרגלים של אורח חיים אשר אינו  -במשחקי קלפים, עישון מאסיבי, שינה בשעות
נורמטיבי( . כשהייתי נער לא ידעתי להגדיר את זה כמו שאני יודע עכשיו, רק בדיעבד שגדלתי ויצאתי 

. אני ואחי הגדול היינו מכינים לנו ארוחות צהריים מפני שאימא שלי הייתה מתעוררת מהבית הבנתי
רק בשש בערב וככלל היינו יותר עצמאיים ורגילים לדאוג לעצמינו ולטפל בנו משום שלא הכרנו דרך 

 אחרת.
אימא מתפקדת ושמחה: כשהייתי ילד קטן, אימא שלי הייתה מאד פעלתנית. הייתי זוכר  –ילדות 

יא הייתה לוקח אותי לים עם השמלה שלה וזה היה אירוע שמאד שימח אותי. כשהייתי חוזר מהגן שה
תמיד הייתה מחכה עם חיוך ועם ארוחה חמה. תמיד היא הייתה אימא מגוננת והרגשתי שהיתי כל 

 עולמה. תקופה זו זכורה לי כתקופה מאושרת בחיי תקופה שמלווה בחום והגנה.
ות: כשעברנו לבית פרטי, אמי התחילה יותר להתבודד בעליית הגג ולהיות אימא מתחילה לחל -נער

מול המחשב. אמי שיחקה מול המחשב במשך שעות ברידג' והייתה מעשן בצורה כבדה מאד. שעות 
שבע בערב והייתה הולכת לישון  -השינה של אמי היו הפוכות, היא הייתה מתעוררת באזור שש

ור נער, לא הייתי מודע לזה שקורה משהו חריג בבית. לא ידעתי בבקרים באזור שש שבע בבוקר. בת
לשים את האצבע אבל תמיד הרגשתי שמשהו מוזר. כשהייתי מבקר בבתים אחרים, אז הייתי שם לב 
שיש אימא בבית פעילה מבשלת משחקת עם הילדים או שהיא לא נמצאת והיא בעבודה. מכיוון שאני 

וד בתוך הבית, הייתי שם לב לשינוי בהתנהגות הזה. אני זוכר הייתי ילד של בית והייתי אוהב ללמ
שבאותה תקופה הייתי אובד עצות וניסיתי לשוחח על כך עם אבי אך הוא תמיד היה טוען ש:"הכל 
בסדר, אין סיבה לדאגה, הכל טוב". לצערי כן דאגתי. במהלך השעות עם אמי, יצאו לנו חיכוכים לא 

הייתה יכולה  אימאלה תה/ ארוחה חמה  הגשתימצידה. למשל, כשלא מעטים והייתי זוכר יחס שלילי 
והייתה אומרת לי משפטים איומים ומקללת אותי, שבחיים לא יצא ממני שום דבר, ושאני  נוראלכעוס 

טיפוס לא חברותי ושאין לי חברים. היה לי מאד קשה עם האמירות האלו, ולא ידעתי איך להכיל את 
הסיטואציה. לצערי כנער לא הייתי משתף חברים ללימודים והייתי שומר את המידע הזה לעצמי. 

מקללת את בנה או שמא הבן מעז  אימאה שהסביבה תגיד או איך שיתפסו את זה שמא פחדתי ממ
 מתלונן על יחס אמו. 

לא בבית מגלה עולם אחר: כשהתגייסתי לצבא, אמי התלוותה אליי לגיוס. שמחתי על כך מאד.  -צבא
. אמרתי זכור לי ברגע מאד מסוים שאמי, ביקשה ממני להצטלם איתי בזמן שהיתי עם חברים וצחקתי

לה שתחכה רגע כי אני עם חברים וכבר אצטלם איתה. אמי טיפוס חם מזג, התעצבנה עליי מאד 
ואיחלה לי המון דברים שליליים: לא ייצא ממך כלום, ולא יהיו לך חברים. היה לי מאד קשה לשמוע 

חזק  את המשפטים האלו. רציתי לרוץ ולבכות אבל במקום זה שמרתי הכל בבטן כי רציתי להיראות
ליד החברים ולא לבכות לידם. מחשבה מאד מטומטמת בזמנו. האמת היא שבאמת היו לי קשיים 
בטירונות, כי הרגשתי שאני נער שנזרק מתוך הכיתה בבית הספר לתוך השטח ומפקדים, ופתאום צריך 
גם לירות ברובה דבר שלא נראה לי סימפטי והיה לי מאד קשה להתמודד עם המחסום הזה של 

ש בכלי בפעם ראשונה במטרה להרוג. אבל כשהתחלתי להיפתח לאנשים, ראיתי שהרבה להשתמ
מחסומים אצלי משתחררים והייתי יותר נחמד ופתוח לאנשים וגם למדתי לשבת איתם ולעשות 

 צחוקים עם החברה. 
טיול אחרי צבא והיתקלויות קשות: כשטיילתי בעולם נפתחו עיניי. גיליתי מראות חדשים, המון 

מות שבהם אהבתי להיות. פתאום אתה מבין כמה ארץ ישראל קטנה לעומת שאר מדינות העולם מקו
 ושהקיום שלנו פה הוא מזערי ויש עולם שלם בחוץ שמחכה שנגלה אותו. 

גם הכרות עם אנשים שונים מרחבי הארץ היא הכרות שתמיד כיף לעשות )לטייל עם ישראלים(, 
נם מלווה באתגרים רבים: יציאה מאזור הנוחות, היתקלות ולהחליף חוויות עם אנשים. הטיול אמ

באנשים חדשים שלא תמיד אתה רגיל להסתובב איתם, לא תמיד אתה יודע איפה בטוח לטייל 
 ולפעמים מזג האוויר יכול להפתיע אותך לרעה. אבל תמיד מוטב לצאת להרפתקה. 

י חשש מהתמודדות עם אימא. יש חיים שאחרי וחזרה של אימא לשגרה: כשחזרתי לבית הוריי היה ל
 לי המון תהיות לגבי האם דיכאון זה מחלה שמידבקת, והאם זה עובר הלאה. 
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יש מחקרים שטוענים שיש גורמים תורשתיים וסביבתיים להיווצרות דיכאון, אך מה שהכי מפחיד 
אליו  אותי במחלות נפש זאת הסטיגמה. ברגע שאנשים שומעים שלאדם יש דיכאון הם מפחדים לגשת

 ולשוחח אתו או שאפילו לא יודעים איך לגשת ואיך לפנות. 
יש מעין מחשבה אצל אנשים מסוימים שהדיכאון יכול לעבור אל אנשים ובגלל זה שווה שאתבודד 
ממנו ולא אתקרב שמא אדבק אולי במקרה. גם אני בתור נער, פחדתי להזמין אלי אנשים הביתה משום 

ובה יחשבו עליי שאין לי אימא מתפקדת בבית ושרוב היום היא שדאגתי מה האנשים בסביבה הקר
ישנה ולא פעילה. מאד חששתי מהתגובות של האנשים, מה יגידו הסביבה הקרובה אליי ואיך הם 
ייקחו את זה, מה האחרים בחוץ יחשבו. החיים לימדו אותי להגיד שזה מה שיש וזאת ההתמודדות 

למים והם רק נעשים יותר גרועים. צריך לדעת להגיד תודה ודווקא שמסתירים דברים, הדברים לא נע
על הדברים הטובים וגם להשלים עם הדברים הפחות טובים. ואם משהו מפריע לך עבוד על מנת 

שלי מקבלת טיפול תרופתי על ידי פסיכיאטר וגם נמצאת במעקב, אבל זה  אימאלשפר את זה. כיום 
אה שתמיד צריך לשמור על אורח חיים אקטיבי, לקום תמיד יכול לחזור לה. בעיני המקרה הזה מר

מוקדם בבוקר, לצאת להליכה מדי פעם בשמש, להיפגש עם חברים/אנשים ולשמור איתם על קשר. 
בריאות הנפש היא לא דבר של מה בכך, ואנשים נוטים לזלזל בזה אך בעיניי ברגע שמזהים שצצה 

 בעיה מוטב לטפל בה מאשר לשים בצד ולא לטפל. 
נימה אישית, אני חייב לומר שעצם זה שכתבתי את זה עזר לי שוב לעבד )מקווה שכך כותבים את וב

זה( רגשית את החוויה בצורה מחודשת. בתור נער הומו בארון, גיליתי על בשרי שלהסתיר ושלשמור 
חוויות בבטן בדרך כלל לא עושה טוב לבריאות הנפש )בלשון המעטה(, ועל כן מומלץ לשתף אנשים. 
אם כן אסייג ואומר שגם שיתוף מוגזם של אנשים יכול להיתפס כהתנהגות לא רצינית ועל כן יש 

 להיזהר בזה. 
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 רפואה -מקום מבטחים/ בעילום שם
 

 כאשר אנו חולמים לאן אנחנו הולכים?
לילי התעוררה לבוקר נוסף בו אותה השאלה מהדהדת בראשה ותחושת המועקה  2019בינואר  20ב

שיושבת בחזה מוצאת את דרכה פנימה. לילי לא הייתה נאיבית, כרסמה בה העובדה שהיא המוכרת 
ואיננה יודעת מה היא רוצה ללמוד. היא עובדת בתור מלצרית, לא נראה בן זוג באופק וזו  23כבר בת 

רק טעימה מהסיבות אשר גורמות לה לקום בכל בוקר עם מחנק בגרון. לילי יצאה ממיטתה, התארגנה 
ת תחילתו של יום נוסף, נשקה לאימה על הלחי והרימה את המטריה ממפתן דלת הכניסה בדרכה לקרא

שנים, שמבחינתה הרגישו  3-החוצה. היה עליה להספיק להגיע לבית הקפה השכונתי בו עבדה כבר כ
, והזמן דחק בה להזדרז. בדרכה בחנה עוברי אורח וחשבה על שכולם נראים בעלי מטרה, כל 5כמו 

ועד לדרכו עם מעין תכלית בעיניים אותה לא חוותה מעולם. היא כבר הגיעה לצומת המרכזית אחד צ
כאשר הבחינה באביה יושב בגלידריה השכונתית ואוכל להנאתו גלידת וניל. לילי הביטה בו בפליאה, 
היא ידעה שבשעות האלו הוא בדרך כלל מקבל פציינטים במרפאה שהוקמה מחוץ לעיר, מה גם 

הוב עליו הוא בכלל תות. כאשר הבחין בה אביה נופף לה וקם לקראתה, זרועותיו פתוחות שהטעם הא
לרווחה. לילי שמחה על הידיים המוכרות שעטפו אותה והשרו עליה תחושת שלווה ולו לרגע קט, 
אביה היה חברה הטוב ביותר. היא התיישבה לידו בעיניים בורקות מדמעות אותן ניסתה להסתיר, אך 

כיר אותה יותר טוב מכולם, לא אפשר לה להסתיר את רגשותיה האמיתיים. לילי, שידעה כי אביה, שה
לאביה מספיק בעיות המכבידות על כתפיו ולא רצתה להפוך לאחת כזו בעצמה, מיהרה לקום בטענה 
כי היא מאחרת לעבודה. אביה התבונן בה בתמיהה ושאל אותה "על מה את מדברת? היום יום שבת". 

כלה סביב ולא הבינה כיצד לא הבחינה בחנויות הסגורות כאשר חלפה על פניהן בדרכה לילי הסת
לעבודה ותהתה מדוע אימה לא עצרה אותה בדרכה החוצה כאשר הבחינה בסינר הקשור על מותניה. 
בלית ברירה התיישבה בחזרה על ידו והביטה בו בעיניה החומות וניסתה לבטא את תחושותיה כאשר 

ירה בכל פעם שפתחה את פיה. הרי היא הייתה כה רגילה לא לפתוח אותו שעד קולה על סף שב
שניתנה לה ההזדמנות כמעט ולא ידעה איך לדבר. היא סיפרה לו על הלילות חסרי השינה, על הפחד 
שמשתלט עליה בכל פעם שחברה נוספת מוצאת את דרכה בחיים ונרשמת לאוניברסיטה. היא אמרה 

א את הדרך הנכונה עבורה בסופו של דבר אבל מתי? איך? ובאיזה מחיר? שהיא יודעת שגם היא תמצ
היא הרגישה כיצד היא מבזבזת את זמנה בעבודה לא מעשירה שרק מבלבלת אותה עוד יותר וכאב 
לה. היא הוסיפה כי אין בה יכולות או כישרון פורץ דרך וכי כל חייה הייתה ותישאר בינונית. אביה 

לה לפרוק את כל אשר החזיקה עמוק בפנים במשך החודשים האחרונים.  הביט בה ושתק, הוא נתן
לבסוף, שאל אותה, "על מה את חולמת?". לילי התבוננה באביה, הרופא הדגול שמפרסם פעם בכמה 
שנים מאמר פורץ דרך ודוגל במדע וברציונליות, כלא מאמינה. היא פרקה בפניו את כל חששותיה 

וא חזר בשנית על השאלה, מדרבן אותה לענות. היא השיבה בכעס כי והוא שואל אותה על חלומות? ה
אין שום קשר בין החלומות שלה למצבה כרגע. אביה חייך לעברה ואמר, "החלומות שלנו הם הראי 
לנפש, שם תביני מה ליבך באמת חפץ. חלומות לוקחים אותנו למקומות בהם אנו באמת רוצים לשהות 

ים להיות, כמו מקום מבטחים". לילי ניסתה להיזכר בלילה האחרון ולאנשים שבחברתם אנו הכי רוצ
, 7בו חלמה, אולם החלום היחיד שעלה במוחה שוב ושוב היה אותו סיוט שחלמה כאשר הייתה בת 

 בו נחשים סוגרים עליה והיא לא מצליחה לברוח.
כי היא לא זוכרת היא הניעה את ראשה בשלילה כמנסה לנער את הזיכרון הלא נעים והפטירה בדכדוך 

 את הפעם האחרונה בה חלמה. מבטה התרומם כאשר אביה קם מהשולחן והחל ללכת. 
זו הייתה הפעם הראשונה שהבחינה בשמיים השחורים ובפנסי הרחוב המאירים את הדרך, היא 
הופתעה מהזמן שחלף כה מהר ומיהרה בעקבות אביה. כאשר השיגה אותו הוא שאל אותה "את 

ה היית בריצה ואיך היית חולפת על פנינו כמו הרוח?". לפתע, עמד לפניה האצטדיון זוכרת כמה טוב
בו נהגה להתחרות בתחרויות ריצה כאשר הייתה בתיכון. "למה שתביא אותי לפה? אני הפסדתי 
בתחרות! כל העבודה הקשה שהשקעתי ירדה לטמיון". "את עצרת במהלך התחרות כדי לעזור 

היה לך חשוב יותר לעצור ולעזור לחברה מאשר לנצח, זוהי ההגדרה  לחברתך תמר שמעדה ונפלה.
לערך החברות ולאדם שאת". הוא התקדם במורד הרחוב, מבלי להסתובב לאחור על מנת לבדוק אם 

 היא בעקבותיו והוסיף: "את זוכרת את היום בו הבאנו את סטפי הביתה?". 
מצאה את כלבתה כאשר הייתה רק גורה לפתע עמדה לילי מול הפארק, בקצה השני של העיר, בו 

קטנה. "כן, מצאתי אותה פה ולא חדלתי לבכות ולהתחנן שניקח אותה הביתה". הוא חייך אליה 
ולא הסכמת לקום ולעזוב אותה עד שנכנענו לקחת אותה הביתה. היא הייתה  9והשיב, "היית רק בת 

 יכולות חמלה ואמפתיה מפליאים".  פצועה ואמרת שבתור רופא זו מחובתי לטפל בה. כבר אז היו בך
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הם החלו להתקדם בדממה בחזרה לביתם כאשר חלפו על פני בית החולים ואביה החל לספר, כמעלה 
זיכרונות, על היום בו הם הביאו את רונה, אחותה הקטנה של לילי, מבית החולים הביתה. "כולם 

היבהל אם את רעה אליה בהתחלה או הזהירו אותנו כי עלינו להכיר ביניכן בעדינות ובהדרגה ולא ל
רבה עמה על תשומת הלב שלנו". הוא עצר, הסתובב על מנת להסתכל ללילי בעיניים, והמשיך: "אבל 
את עשית בדיוק את ההפך. הרעפת עליה אהבה וחלקת איתה את כל בובותייך. מאז ומעולם הייתה בך 

היא ידעה מה הוא מנסה לעשות, לגרום לה נתינה אין סופית ורצון לעזור לאחר". לילי הביטה באביה. 
לראות את הדברים הטובים בה שהוא רואה והיא לא. היא ידעה שהיא אדם טוב, אך כיצד ערכים כמו 
חברות, חמלה או נתינה לאחר יעזרו לה לצלוח את ההחלטות החשובות בחייה ולמקד אותה אל עבר 

 התשובות הנכונות?
ה אישה מתמוטטת ברחוב. הם רצו לעברה במהרה בעודה לילי עמדה לענות לאביה כשלפתע ראת

נאנקת מכאבים ושוכבת על רצפת הכביש. לילי התקשרה לאמבולנס כשמבטה מופנה אל אביה, 
שבאותו הזמן שאל לשם האישה והיכן כואב לה. היא בחנה כיצד הרגיע אותה ודיבר עמה בעודו בודק 

וקה. לילי התבוננה בשקיקה כשזיק של סקרנות כי אינה סובלת משברים נראים לעין או מסימני מצ
וקסם בעיניה. לאחר שהאמבולנס עזב היא הסתובבה לאביה ואמרה לו "אבא, אני חושבת שהחלטתי 

 מהו השלב הבא בחיים שלי, אני רוצה להיות..."
לילי פקחה את עיניה למשמע צלילו הצורם של השעון המעורר. היא הביטה בחיוך  2019בינואר  20ב

ל בעצב בתמונת אביה על שידת מיטתה ובפעם הראשונה מזה חודשים חזרה לנשום ללא תחושת מהו
 המועקה המוכרת, כשבליבה התשובה לשאלה שהטרידה אותה פעמים כה רבות.

  



 
~ 231 ~ 

 

 מדעי החיים ומדעי הרפואה -אושר מלאכותי/ בעילום שם 
 
כבר קרוב לעשור. האופטימיות  הנוף מהחלון נראה לה זר כל כך, למרות שהיה הנוף לתוכו התעוררה 

והתקווה, שמילאו את ליבה לאחר שארזה את כל חפציה והעתיקה את חייה לירושלים, הפכו תוך 
מספר ימים לבדידות ומועקה. בדמיונה הייתה ירושלים העיר הטהורה והשמחה ביותר, עיר שאצרה 

יאות הבירה הייתה בתוכה הבטחה להתחלה חדשה הרחק מהציפיות של משפחתה ומכריה, אך במצ
רק עוד נקודה על המפה שבה הרגישה כמו בכל מקום אחר. אולי זו הייתה הסיבה שהפסיקה לחפש 

 מקומות חדשים, והחליטה להישאר.
מיכל בהתה שניות ארוכות בשעון שעל ידה, כאילו שכחה למה התבוננה בו מלכתחילה. השעה הייתה 

ושת הלחץ העמומה שאפפה אותה מליל אמש. שעת בוקר מאוחרת והיא לא הצליחה להתנער מתח
היא העיפה מבט חטוף נוסף בשעונה ונרגעה לגלות שיש עוד מספר דקות עד הפגישה עם אמה. לפתע 
נזכרה בערמת הספרים שבקצה השולחן בחדרה. שלושה ספרים המונחים בפינה הימנית העליונה, 

ונה בתכלית מהאחרים. האחד היה אותם החלה לקרוא ומעולם לא סיימה. כל אחד מהספרים היה ש
הספר השלישי בסדרת ספרי "הארי פוטר", השני היה ספר אוטוביוגרפי של גבר הומוסקסואל ששרד 
את מחנות העבודה של הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה, והספר העליון בערמה היה הרומן 

חד אחרי השני, ולהתמסר איון האחרון". היא אהבה לקרוא ספרים אי"הר –החדש מאת אשכול נבו 
לכל ספר בנפרד. זו הייתה הפעם הראשונה שקראה כמה ספרים במקביל. בכל פעם שהסתכלה על 
הערימה הזו, או נזכרה בה, היא הרגישה שהיא פוגעת ברגשותיהם של הסופרים כי היא לא מעניקה 

ה מהספרים היא לכל אחד מהספרים את מלוא היחס המגיע להם. היא פשוט לא הצליחה להחליט איז
רוצה להמשיך לקרוא. לכן הם פשוט נשארו שם, בפינת השולחן, במשך חודשים ארוכים. היא לא 

מה שהגביר את תחושת אי  –ידעה להסביר זאת אבל כל פעם שהרגישה עצבנית או במתח נזכרה בהם 
 הנוחות.

הבה לאחר. הן הרי בשעה עשר בדיוק נשמעה דפיקה בדלת. שרון עמדה שם בחוסר סבלנות. היא לא א
הן תאחרנה.  –קבעו לאכול ארוחת בוקר בשעה עשר בדיוק, ואם הן רק יוצאות בשעה הזאת מהבית 

"מצטערת על האיחור, הכבישים היו פקוקים. שכחתי כמה נורא זה להגיע לירושלים בבוקר" אמרה. 
לשלוש בנות,  שרון הייתה אינטליגנטית ושנונה באופן טבעי, מבלי להתאמץ. למרות שהייתה אם

שהבכורה הייתה בסוף שנות העשרים לחייה, מרחוק אפשר היה לטעות ולחשוב שהיא בחורה צעירה. 
היא הייתה פרפקציוניסטית שדרשה את המקסימום מעצמה ומכל מהסובבים אותה. לא פעם דיברו 

שה כזו ושככל הנראה ישלוש האחיות במשך שעות על כמה קשה ומלחיץ זה לגדול בצלה של א
ההצלחות שלהן היו בזכותה כי הן פחדו לאכזב אותה, כמו גם שחלק מהכישלונות והחרדות היו 
בגללה. פעמים רבות שקלה לבטל את ארוחת הבוקר החודשית שלהן, אבל ידעה שזה יפגע עוד יותר 

 ביחסיהן הרעועים גם כך.
להן תיאבון, אז הן הן הגיעו לבית הקפה כרבע שעה אחרי השעה המתוכננת. באותו הבוקר לא היה 

הזמינו רק קפה ועוגיות. כמו כל ארוחת בוקר, גם זו החלה בשתיקה שארכה דקות ארוכות אך 
כשהשתייה והמאפים הגיעו לשולחן הן כבר סיימו לדון במזג האוויר ולרכל על האנשים שיושבים 

ך?" שאלה סביבן בבית הקפה, ונראה כי הגיעה השעה לדבר על הנושא שלשמו התכנסו. "מה שלומ
האם את בתה הבכורה. מיכל לא אהבה את השאלה הזאת. תמיד הרגישה שזו שאלה שנועדה לשבור 
שתיקה אבל אף אחד לא באמת רוצה לשמוע את התשובה האמיתית והכנה לשאלה. היא רצתה לענות 
שהיא מאוכזבת מעצמה, שבכל יום היא מבטיחה לעצמה שהיום יהיה יום פרודוקטיבי אבל היא 

 ת הביתה עייפה מדי ורוצה רק לישון. חוזר
 

היא רצתה לספר שהיא מרגישה את הזמן עובר לאט כל כך שהיא כמעט שומעת אותו אבל היא לא 
מתקדמת לשום מקום. היא רצתה לספר שאחרי חיפוש קצר באינטרנט היא חושבת שיש לה 

ממשיכה לדחות את  דכאון קל כרוני מתמשך, שהיא רוצה לבדוק אם היא צודקת אבל – דיסתימיה
 התור שקבעה לרופאה כבר לפני חודשיים. 

 
בעקבות היכרות ארוכת שנים ומעמיקה עם האישה שיושבת מולה היא החליטה לא להזכיר את כל זה 
כי היא ידעה שהתגובה תהיה אחת משתי אפשרויות: האופציה שנראתה למיכל כמוצלחת יותר הייתה 

שהיא פשוט עצלנית או שהיא צריכה לעשות בדיקת דם שאמה תגיד לה שהיא מדברת שטויות, ו
 ולוודא שיש לה מספיק ברזל. 
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האפשרות השנייה הייתה שהדאגה של האם הייתה מובילה בסופו של דבר לכך שהיא תעבור לגור 
איתה. בכל מקרה, היא לא יכלה ולא רצתה להתמודד עם ההשלכות של העלאת נושא שיחה כה רציני. 

י הכל בסדר, הכל רגיל. מה איתך? מה שלום כולם?", שרון הנהנה. מיכל כבר לכן רק ענתה: "אצל
זכרה בעל פה את הנאום שייצא בשניות הקרובות מפיה של האם, כמו היה שיר שהתנגן יותר מדי 

 פעמים ברדיו. לכן רק ישבה והאזינה לאמה מדבר ללא כל כוונה להשיב. 
חיים. היא לא הייתה מרוצה מהמקצוע שמיכל שרון, כאמור, תמיד שאפה לשלמות בכל תחומי ה

בחרה ללמוד באוניברסיטה, ולא מהמקצוע שבחרה לעסוק בו. מקום המגורים של מיכל לא מצא חן 
בעיני שרון כלל וכלל, היא לא הבינה למה היה על בתה לעבור לגור בירושלים כשהייתה לה דירה יפה 

ם אישיים כמו בחירת בן זוג, בגדים, התספורת בתל אביב. האם לא חסכה מביתה את דעתה גם בנושאי
שעל ראשה, ואפילו השם שבחרה לחתול שלה. היא תמיד אמרה שהיה למיכל הרבה מזל בחיים ושזה 
מאוד מצער שבתה מבזבזת את כל הכישרונות והיכולות שלה על עבודה לא מספקת. הטון המזלזל בו 

נוחות. היא יכלה להתמודד עם העובדה שזה אמה דיברה על עבודת המזכירות תמיד גרם למיכל אי 
מה שאמה חשבה עליה, אבל היה לה קשה לקבל את זה שזו דעתה גם על נשים אחרות, זרות, 
שעובדות במקצוע ומתפרנסות בכבוד. אמנם זו לא הייתה משרת החלומות שלה והיא הגיעה למשרדו 

ל המשרות שהיו לה באקדמיה של ד"ר כהן במקרה, אבל היא נהנתה מהעבודה הזו הרבה יותר מכ
 ובחברות הטכנולוגיות השונות בהן עבדה בעבר. 

כך נראתה מערכת היחסים של השתיים מאז שמיכל הייתה בוגרת מספיק כדי לקבוע כיצד יראו חייה, 
היא ידעה שאמה רק רוצה בטובתה. לכן, בכל שבוע, הגיעה  –אך היא לא כעסה על אמה להפך 

גדול על פניה. היא זכרה שקראה במגזין, שאת שמו לא זכרה, שמערכות לארוחת הבוקר עם חיוך 
יחסים בין אם לבתה הן מערכות היחסים הטעונות והעמוקות ביותר בחייהן של הנשים. מיכל אהבה 
את אמה וידעה שאמה הרגישה כך כלפיה, אך אין זה אומר שלא היו להן ציפיות אחת מהשנייה, או 

ות העלבונות שספגה, מיכל ידעה שאמה צודקת ושעם הנתונים והיכולות שהן לא התאכזבו. וכן, למר
שלה היא יכולה לגור בכל עיר שתבחר, ולעסוק בכל מקצוע שתבחר. ייתכן שהדבר היחיד שהיא לא 
יכלה לעשות זה לבחור, שכן אחד התסמינים העיקריים של דיסתימיה הוא חוסר היכולת לקבל 

 החלטות.
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 אדריכלות -בעילום שם /הכאב הגדול
 

תפקיד כה  בפעם הראשונה לא הבנתי את זה. איך זה יכול להיות שבילדה קטנה כל כך המוח משחק
עליו, אבל, בכל  גדול? כל יום הייתי מבולבלת יותר ויותר מאותו הכוח, שלא הייתה לי שום שליטה

הפעם הראשונה את  זאת, היה כה נוכח בחיי. אני לא זוכרת איך זה התחיל, אך אני בהחלט זוכרת
 שחשתי בכאב, וזה כאב.

 
מהותו,  הכוח שהיה חי וקיים בתוכי, החל לשלוט בי. לא היו לי הכלים להשתלט עליו, לא הבנתי את

הציעו פתרונות  ולא שמעתי על קיומו של כוח כזה. הפנייה לאנשי מקצוע הרגיעה אותי, משום שהם
חלקים, כדי שהגרון הקטן  הענקית לשמונה על מנת להתגבר על המצב. כל בוקר חילקתי את התרופה

לעצמי, ולהתרכז במה ש"יעזור  של הילדה בת התשע יוכל לבלוע אותה. "עדיף לבלוע מהר", חשבתי
שלי להילחם. "תתרכזי", אמרתי לעצמי.  לי". הכדורים הם החרב שלי, אבל הם חסרי תועלת בלי הכוח

ובד ככה, אני עדיין לא מבינה. הפסיכיאטר אמר לי ע הבעיה היא במוח שלי ואני שולטת בו. לא. זה לא
מתקשים יותר בהתמודדות עם אותו הכוח, אך הם מסוגלים  שזה עובר עם השנים, ושאומנם הילדים

  להשתפר בכך.
 

להסתיר אי  והנה הגיע שלב גיל ההתבגרות. בטוחה במי שאני, מלאת ביטחון, אך עמוק בפנים מנסה
אפשרי. העיניים שלה  הכול היה –אבל בשביל הבחורה הצעירה הזו  נוחות מהעבר. זה לא היה קל,

לעיניהם של אחרים. אולם אותו כוח  היו כמו שני כדורים של תקווה, של חלום ושל אושר פנימי הגלוי
נותר במוחי. שניהם החלו לחיות בהרמוניה.  פנימי מעולם לא עזב, וכך גם החומר הזר שנטלתי, תמיד

הכדורים התרגלו לגוף שלי במשך ארבע שנים, כך  עוזרים", חשבתי לעצמי. למעשה,"הכדורים לא 
"בואי ננסה להשתנות"  אמר, והציע לי חרב חדשה למוח המתבגר בשיא  הפסיכיאטר הסביר.

 "זה לא זמן ללמוד טכניקות חדשות", חשבתי לעצמי. אני בסדר. ההתפתחות.
 

חזק,  והשפיעה על כל יום שעבר. הכוח הזה כל כך אותה תקופה קשה מהעבר הותירה בי את חותמה
לחשכה  מחשבות שלא עוזבות, גם כשעוצמים עיניים. המחלה הזו יכולה בקלות לסלול נתיב

עליי? לא, זה  ולאובדנות, אך לא חייבים לאפשר לה להשתלט על המחשבות. ואם היא באמת תשתלט
מבחינה שזה אכן קרה.  י חיי. עם הזמן אנילא יקרה. ואם זה יקרה, תלווה אותי תחושת אשמה כל ימ

תקופה זו תיזכר אצלי כנקודה  המחשבות האלה נעוצות בי כמו יתד, המשמרת צלקת שתישאר לנצח.
 הנמוכה ביותר בחיי.

 
 אפילו המומחה הגדול ביותר בתחום לא יוכל להאמין לי, שבעצם הכול רק באשמתי ובשליטתי.

תחושת  רמתי לזה לקרות. עם ההבנה הזו לפתע אפפה אותיחשבתי על זה, והבנתי שלמעשה אני ג
 כאב עצומה. כמו התמימות ששלטה בי בגיל תשע כשהכול החל, כעת שלטה בי תחושת

שהכוח  אשמה. היא לקחה אותי איתה לדרכה מבלי לשאול. אבל אני מכירה את עצמי, המחשבות
 הפנימי גורם לי לחשוב אינן באמת שלי.

 
לא  . זה פשוט ידעך ויחלוף עם הזמן, אבל הימים עוברים, ובמוחי שום דברהחלטתי שאני מוותרת

בילדים.  משתנה. אולי הגיע הזמן לחזור למומחה. אני כבר גדולה מדיי עבור הפסיכיאטר שמתמחה
לי. הניסיון שלו  הרופא המוכשר הזה, שחוקר וכותב בתחום הילדים ובעיותיהם, כבר לא יכול לעזור

עשרה, זאת שחושבת -החמש הילדה ההיא בת התשע, אך לא יתאים לזאת בת התאים לילדים כמו
 שהיא מסוגלת להסתדר. 

עשרה, ישנם דברים חשובים יותר להשקיע בהם את -בת החמש לא משנה מה זה יהיה, חשב המוח של
 הישנה. הזמן מאשר באותה ההפרעה

 
ראשי  יכולתי להבין את זה טוב יותר.תמיד הבנתי מה פירוש הדבר, אפילו כילדה. עם זאת, כשגדלתי 

הרבה  תיבות, שלוש אותיות בסך הכול, הן ההגדרה של הבעיה הזו, שהיא מנת חלקם של כל כך
להיות נשלט על  אנשים, אשר כמוני נשלטים על ידי אינסטינקט זר שממנו הם מנסים לברוח. זה כואב

 פנים, לפגוע בעצמךידי עצמך. זה כואב להיות נשלט על ידי נטע זר הטמון בך ב
 במעין משחק נפשי אינסופי שלעולם לא תוכל לנצח. זה לא משחק שמתאים לילד.
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ראשי תיבות שקשה מאד להסבירם לנערה הפוחדת  – OCD –הפרעה טורדנית כפייתית 
ממשמעותם. אני מבינה מה זה להיות אובססיבי, כפייתי, אני יודעת שהייתי כזו, ועודני. המחשבות 

בראש הן טורדניות והעובדה שזה חלק מהפרעה שיש לה שם, לא מקלה על המצב. אני שרצות לי 
יום שלי. בושה גדולה נחתה עליי. התהייה הכי -כועסת ואני רוצה להסתיר אותה מידידיי, מחיי היום

גדולה שלי תמיד הייתה אם אני אחראית להפרעה שלי או שמא היא מולדת ובלתי נמנעת. אני בוחרת 
פשרות השנייה, שזה מולד, וכך זה כואב פחות. ועדיין קשה לי לסלוח לעצמי, על כך להאמין בא

 שנתתי לעצמי להיות נשלטת על ידי כפייתיות טורדנית, גם אם אינני בטוחה לגמרי מה פירוש הדבר.
 

קוטע אותי  השנים חולפות לאיטן ומוחי גדל איתי, עם זאת הוא אינו מתבגר כמוני. תמיד מאיים עליי,
אולי בחלוף כל  כל פעם שאני חושבת על משהו חשוב. משחק איתי כילד בלי רגשות, משגע אותי.ב

ולאפשר לו את  כך הרבה שנים הגיע הזמן לוותר ולהפסיק להילחם בו, להיכנע אל מול האויב
 השליטה, הוא כבר הוכיח את כוחו לשלוט.

 
כמוני,  היה אי פעם מישהו שסבל זה כוח שמשתלט עליך ועומד איתן נגד הרצון והאומץ שלך. אם

אוכל להיאחז בו  שחש את הזעקה הפנימית הזו, אני מבקשת ממנו עזרה. קצה חוט עבור מוחי התשוש
הפנימי הזה, אני מבקשת את  ולהמשיך להילחם. אם הוא קיים, אם מישהו מכיר את טבעו של הרוע

יכולים לעזור, ויתרה מזאת, אולי  אולי הם –עזרתו. בנוסף אני חייבת לפנות חזרה לאנשי המקצוע 
 אפילו לרפא!

 
הייתה  ייתכן שבזכות האנרגיות הטובות המקיפות אותי או בזכות האופטימיות המולדת שלי, שתמיד

איך לגרום  אני בסדר. השאלה הגדולה היא –קיימת עמוק בתוך המוח הסוער הזה, בסופו של דבר 
נכונות. העובדה  מגזימה, שהמחשבות האלה אינןלעצמי להבין שאני בעצם משקרת לעצמי, שאני 

 עשרה שנים והתגברתי על זה, לא הופכת אותי-שזה קרה פעם מזמן, לפני ארבע
קיימת  למחוסנת, וכן לא מבטיחה לי את היכולת לחזות את העתיד או לשלוט במוחי. הצלקת לנצח

 בתוכי, גדלה יחד איתי עם השנים ולמדתי לחיות לצידה.
 

מחזקת.  הטורדנית הכפייתית קיימת, מאיימת לשלוט ולחרב, ויחד עם זאת, ללא ספק, גםההפרעה 
לגרום לך  היא מאלצת אותך להגן על עצמך מפני קרבות פנימיים, טומנת פח בכל פינה ומאיימת

ובכוחות שלה, זוכרת  ליפול. אבל היום, הילדה בת התשע שנכנעה לשטן הבלתי נסבל, גאה במי שהיא
הזמן הוא נטמע בסביבתו.  כוח שהצליחה להתגבר עליו. הפולש הזר מעולם לא עזב, עםתמיד את ה

ולימד אותה, עד שגדלה הילדה  הוא ועמו כל מכשול שעמד בדרכה, היה חלק ממנה, חיזק אותה
 סיפורה. להיות עלמה בת עשרים ושלוש הכותבת במלוא הכנות את
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 ת לקורס ספרות ורפואהוקישורי
 

2018-2019 
H3-MEMcPfe_BFK0LVy-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg66x   

2017-2018 

rIt-WT8-9_Gk1KrzsZn-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4r 

2016-2017 

TjOYErVdsM-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg6QuEx2CIqIL 

2015-2016 

_wsOg4WsyFtJMf66CGNGtPZTMaThttps://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB 

2014-2015 

zhiI-8IUHWsR5mNqdXp-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4q 

2013-2014 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4rV2dl9G2KpdgGFV_r083n 

2012-2013 

://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg5HyqJYnvIz6xtUABU7DI0Rhttps 

2011-2012 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7CEA1F446EAE8ED 

2010-2011 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF1CE0E794B87F101 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg66x-MEMcPfe_BFK0LVy-H3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4r-9_Gk1KrzsZn-WT8-rIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg6QuEx2CIqIL-TjOYErVdsM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4WsyFtJMf66CGNGtPZTMaT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4q-8IUHWsR5mNqdXp-zhiI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4rV2dl9G2KpdgGFV_r083n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg5HyqJYnvIz6xtUABU7DI0R
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7CEA1F446EAE8ED
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF1CE0E794B87F101
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 תמונות מקורס ספרות ורפואה

 
 ד"ר לימור שריר, פרופ' עמוס עוז ז"ל   

                

 גזית מברך את קורס ספרות ורפואהפרופ' אהוד                  
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 יהושע, ד"ר לימור שריר .בפרופ' א.                
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 פרופ' חיים באר, ד"ר לימור שריר, פרופ' אהוד גרוסמן

 

 

   פרופ' יוסף מקורי, אלי עמיר
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  פרופ' רון מרגולין

 

 דן בניה סרי, ד"ר לימור שריר            
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 חולה-דילמות ביחסי רופא-הרהורים על ספרות ורפואההשקת ספרה של ד"ר לימור שריר: 
 מברכים: א.ב. יהושע, פרופ' שלמה שוהם, פרופ' אהוד גרוסמן, פרופ' יוסף מקורי

 

 
 ד"ר עדו נתניהו, ד"ר לימור שריר
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 ., ד"ר לימור שריר, פרופ' משה הדניז"ל שריד יוסי

                 
 פרופ' צבי רם, פרופ' אבי עורי. , ד"ר לימור שריר,ז"ל שריד יוסי
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 משמאל לימין: פרופ' אהוד גזית, ד"ר לימור שריר         

 

 

 סטודנטים בקורס ספרות ורפואה              
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 סטודנטים בקורס ספרות ורפואה

 

 סטודנטים בקורס ספרות ורפואה
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 מחזור תשע"חסטודנטים באולם 
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מחזור תשע"ח בעגלה תינוק עם סטודנטים  
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 באולם מחזור תשע"ט סטודנטים
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 סילבוס הקורס
 

 Medicine of  Sackler Facultyהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר      

 ספרות ורפואה  לשנת הלימודים תשע"ט  -01112712קורס בחירה מס'     

הקורס מיועד לסטודנטים לרפואה, רפואת שיניים, התכנית המשולבת מקצועות הרפואה ותלמידי 
 אביב -שאר הפקולטות באוניברסיטת תל

 אליעזר שרייבמן. דו שיח סופרים רופאים לזכרו של -ספרות ורפואהשם הקורס: 

 : ד"ר לימור שריר שרייבמןמתכננת ומרכזת הקורס

)באולם ע"ש  18.10.2018-החל מה 16:00-14:00ה' בין השעות  הקורס יתקיים בסמסטר א' יום
 מירבאום בקומת הקרקע בבניין סאקלר(.

במסגרת הקורס יופיעו לפני הסטודנטים סופרים, משוררים, חוקרים ואנשי הגות ומדע שיקראו 
ריד, אורה א.ב. יהושע,  חיים באר, דן בניה סרי, ניר ברעם , לימור שריר, ישי שמיצירותיהם וביניהם: 

אחימאיר החוקרים: פרופ' שלמה שוהם,  פרופ' חגית הלפרין, פרופ' נורית גוברין, פרופ' פיליפ רוזנאו, 
 ד"ר עדו בסוק , ד"ר אמי שופמן ועוד 

 : פרופ' משה קוטלר, פרופ' סם טיאנו, פרופ' מרדכי רביד,  רופאים בכירים -יגיבו

 .ב, ד"ר נחום ורבין, ד"ר יונתן כנעניופ' שלמה נוי, ד"ר אורן אגרנט, ד"ר בועז לפר

אורלי גן )ראש מחלקת ניהול ושיווק מוצרי מניעת איומי סייבר בחברת על אבטחה בעולם הרפואה: 
  .צ'קפוינט(

הקורס ישים את הדגש על רב שיח בין הסטודנטים לאנשי רוח ומדע ועל זווית הראייה שלהם לגבי 
 בחיבור בין כתיבה ורפואה. חולה ויעסוק-עולם הרפואה, על יחסי רופא

נדרשת עבודה על אחד מנושאי ההרצאות. קיימת אפשרות  להגיש יצירה ספרותית  –בסיום הקורס  
מקורית ) גם שירה( שתכתב על ידי הסטודנטים. היצירות יפורסמו בספר יצירות הסטודנטים של קורס 

ר הספרייה הלאומית, באוסף ספרות ורפואה. ניתן לקרא ולהתרשם מספרי יצירות הסטודנטים באת
מדעי החיים, וכן לעיין בקבצי הספרים האלקטרוניים שנשלחו -ספרות ורפואה ובאתר ספריית רפואה

 חובת נוכחות. לסטודנטים. 
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 *תכנית ההרצאות: 

 . ד"ר עדו בסוק: שאול טשרניחובסקי הרופא והסופר ברכות: ד"ר  לימור שריר 1

    18.10.18 

 יאטריה. סופרת: ד"ר לימור שריר על מצבים נפשיים ביצירותיה. הקראת.  על עולם הפסיכ2

 פרופ' משה קוטלר.  -קטעי יצירות: עופר שלחין. על פגועי נפש במחלקה הסגורה     

 25.10.18דיון: ד"ר בועז לב       

 רוח האדם -.  ד"ר לימור שריר על הרפואה החדשה. פרופ' שלמה שוהם: על פשיעה וטירוף 3

 צ'קפוינט : על פשיעת סייבר ואבטחת סייבר בעולם הרפואה. -מניע את המוח.  אורלי גן     

     1.11.18 

 8.11.18. פרופ' חגית הלפרין: אלכסנדר פן. מגיבים: ד"ר לימור שריר ופרופ' מרדכי רביד 4

 15.11.18.  הסופר דן בניה סרי על עולם הרפואה ביצירותיו. דיון: ד"ר לימור שריר 5

 . הסופר ניר ברעם על מצבים רפואיים ברומן:" יקיצה" פותח: המשורר פיליפ רוזנאו 6

 22.11.18בקריאה משיריו. דיון: ד"ר לימור שריר     

 29.11.18.  הסופר חיים באר על הרומן :"עמק רפאים" דיון: ד"ר לימור שריר 7

 . הסיפור: "מר" מתוך הספר:" השתקפויות" מאת לימור שריר. הקראה : עופר שלחין . 8

 6.12.18ד"ר אמי שופמן על "נפש האדם בראי הספרות". מגיב: פרופ' סם טיאנו     

 צדוק עלון, רון גרא ואביחי קמחי קוראים  –. משוררים על מחלת הסרטן 9

 13.12.18לימור שריר  משיריהם. דיון: ד"ר יונתן כנעני וד"ר    

 על חסימת דרכי ד"ר לימור שריר: אוסטומיה בשבי המצרי. י. ד"ר נחום ורבין:  טראכ10

  .נשימה עליונות. הסופר ישי שריד על מצבים רפואיים בספריו     

 . הסופר א.ב. יהושע על השיטיון על פי ספרו: "המנהרה" דיון: פרופ' שלמה נוי,11

     27.12.18  וד"ר לימור שריר.     

 . הסופרת אורה אחימאיר על מחלת לב ושברון לב ברומן: "כלה". מגיבים: ד"ר אורן 12

 3.01.19אגרנט וד"ר  לימור שריר        

 . פרופ' נורית גוברין: דמויות של רופאות ביצירות הספרות העברית והישראלית. 13

 10.01.19דיון:  ד"ר   לימור שריר       

 מוגבל!  מספר המקומות
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הרשמה לקורס תתקיים באמצעות הבידינג עבור הפקולטות להן הוקצו מקומות בקורס. הקורס מקנה 
נקודות. ההרשמה באמצעות הבידינג. ניתן לברר פרטים נוספים  אצל  2לתלמידי הפקולטות השונות 

 0528327102שריר נייד:  -מרכזת הקורס: ד"ר לימור שרייבמן

 חול שינויים.*בתכנית הקורס עשויים ל 

 

 

 

 


