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י˘יב‰  בן  ‡רי,   .ıי˜‰ בסוף  ‰חל  כל 
˘ע„יין ל‡ ˆלח ‡˙ ˘נ˙ ‰ע˘רים לחייו, 
‰חל לחו˘ ברע. ל‡ מ˘‰ו רˆיני, חליל‰, 

ו„ופ˜  כב„ו˙  נ˘ימו˙  חול˘‰,   ˙ˆ˜

כ‡˘ר  ח˘יבו˙, ‡בל  לכך  ייחס  ל‡  ב˙חיל‰  מ‰יר. 
 ıחרי ‰ליכ‰ ˜ˆר‰ ‰ר‚י˘ ˘‡ינו יכול לנ˘ום ונ‡ל‡

לעˆור למנוח‰, ‰בין ˘ˆריך לפנו˙ לרופ‡. "‰רופ‡ 
˘לח ‡ו˙י לב„י˜ו˙ „ם, ˘‰יו ˙˜ינו˙ ל‚מרי, וב‚לל 
‚ם  ‡ו˙י  ‰פנ‰  ‰ו‡  בחז‰  לחˆים  על  ˘‰˙לוננ˙י 

לב„י˜˙ ‡˜"‚ – ˘‰י˙‰ ˙˜ינ‰, מבחן מ‡מı וˆילום 
חז‰".

רע.  ל‰ר‚י˘  ‰מ˘יך  ‡רי  ‡בל  ˙˜ין,  ‰י‰  ‰כל 

"‰יי˙י ער בלילו˙ ב‚לל ˜ו˘י לנ˘ום, חוסר ˙י‡בון, 

מ˙נ˘ם  ‰‚ע˙י  ‰בי˙‰  ‰מ„ר‚ו˙   ˙‡ כ˘עלי˙י 
מו„‡‚ים. ‰רופ‡ ‰פנ‰  ˘לי ‰יו  ומ˙נ˘ף. ‰‰ורים 
רי‡ו˙.  „ל˜˙  ‰י˙‰:  ו‰‡בחנ‰  חז‰,  לˆילום  ‡ו˙י 
‡˜ח  ז‰,  מ‰  יו„עים  סוף  סוף  לרווח‰,  נ˘מ˙י 

‡נטיביוטי˜‰ ו‰כל יעבור".
‡ל‡ ˘‰‡נטיביוטי˜‰ ל‡ ‰ועיל‰. כ˘מˆבו ˘ל 

למומח‰  ‰פניי‰  ‰רופ‡  לו  ר˘ם  ‰˘˙פר,  ל‡  ‡רי 

˙פנו  יחמיר,  ‰מˆב  "‡ם  ‰מלˆ‰:  ובˆי„‰  רי‡ו˙, 
למיון  ל˜חו ‡ו˙ו ‰וריו  בˆ‰ריים,  למחר˙  למיון". 
ב"˘יב‡" ˙ל ‰˘ומר. "במיון ע˘ו לי ‡˜"‚ ˘‰ר‡‰ 
„ופ˜ מ‰יר מ‡ו„. ‡חר כך ‰˙ברר ˘ז‰ ‰י‰ פרפור 
נ.˜.). ‡חרי  חיים  מסכנ˙  פרוז„ורים. (‰פרע˙ ˜ˆב 
˘ור‰ ˘ל ב„י˜ו˙ מ˜יפו˙, ‡˘פזו ‡ו˙י מי„. ‰בנ˙י 
˘ב˙  ˘ע„  ˜יווי˙י  ‡בל  ˙˜ין,  ל‡  בלב  ˘מ˘‰ו 

‡˘˙חרר ‰בי˙‰".

מימיו ל‡ בי˜ר ‡ˆל רופ‡ ‡ו בבי˙ חולים  ‡רי,̆ 

˜ו„ם לכן, ‰פך למ‡ו˘פז מן ‰˘ור‰. ‰ו‡ ל‡ ממ˘ 

˜לט ‡˙ חומר˙ מˆבו. "כ˘‡מרו לי ˘‡ני מ‡ו˘פז 

ו‡ני   – ז‰  ‡יך  מ‡ו„.  ‰ופ˙ע˙י  לב,   ıנמר בטיפול 
בכלל ל‡ מר‚י˘ חול‰ ˘ז˜ו˜ לטיפול נמרı... ‰חלו 
לטפל בי ב˙רופו˙, ‡בל ‰‚וף ל‡ ‰‚יב! בזמן ‡מ˙ 
ל‡ י„ע˙י על כך, ר˜ כ˘יˆ‡˙י מבי˙ ‰חולים נו„ע 
לי ˘‰רופ‡ים ‡בחנו ˘נו˙רו לי (לפי ‰רפו‡‰) כמ‰ 

˘עו˙ לחיו˙!"
חייו  על  נ‡ב˜ו  ב˘יב‡   ıנמר בטיפול  ‰רופ‡ים 

ח˘מל),  (מכ˙  ח˘מלי  ‰יפוך  לי  "ע˘ו  „רך.  בכל 
‰לב   ˙‡ לייˆב  ˘יכול‰  ˙רופ‰  לי  נ˙נו  כך  ‡חר 

לכמ‰ ימים. ‡חרי ‰˙ייעˆויו˙, ‰חליטו ˘‡ני ˆריך 
לעבור ני˙וח ל‰˘˙ל˙ מכ˘יר עזר ללב, מ‰ ˘˜רוי 
˘˜ל  ו‰ו‡  פירר,  ‰רב  עם  ‰˙ייעˆנו  מל‡כו˙י.  לב 
‰‡ם כ„‡י לעבור ‡˙ ‰‰˘˙ל‰ בחו"ל, ‡בל ב‚לל 

˘‰מˆב ˘לי ‰י‰ ˜ריטי, ח˘˘ו ל‰טיס ‡ו˙י לחו"ל 

 ˙‡ עבר˙י  ˘בוע,  ב‡ו˙ו  עו„  ‰ני˙וח.   ˙‡ ולעכב 
‰‰˘˙ל‰".

�
‡רי, ע„יין ל‡ בן 20, ‰ו‡ ‰‡„ם ‰ˆעיר ביו˙ר 

ב‡רı עם לב מל‡כו˙י.
˜יבל˙ ‰לם? מבחור ˆעיר וברי‡, ‰פכ˙ לחול‰ 
מחובר לחמˆן ˘מועמ„ ל‰˘˙ל˙ לב. ‡יך עומ„ים 

בז‰?
‡ני  ז‰.   ˙‡ לעבור  מ˘מים  כוחו˙  "˜יבל˙י 

מס˙כל ל‡חור, ול‡ מבין ‡יך ‰יו לי כוחו˙ לעבור 
סיע˙‡  עם  ר˜   – עבר˙י  ‡יך  יו„ע  ל‡  ז‰,  כל   ˙‡

„˘מי‡. ל‡חר ‰ני˙וח, ‰‚יע לב˜ר ‡ו˙י ‰רב ‡‰רון 

˘‡˙ ‰מ˘ימו˙  לי  ו‡מר  עו„„ ‡ו˙י  מר‚לי˙, ‰ו‡ 

‰‡לו נו˙נים ר˜ למי ˘י˘ כוחו˙... ברור ˘˜יבל˙י 

מ˘מים כוחו˙ ˘ל‡ י„ע˙י עלי‰ם ע„ ‡ז".
ל‡ ‰י‰  ב˘לום,  בס"„  ˘עבר  ני˙וח ‰‰˘˙ל‰, 
ב‚לל  ר˜  ל‡  חיים,  בסכנ˙  ‰י‰  ‡רי  פ˘וט.  עניין 
‰ני˙וח עˆמו ‡ל‡ ב‚לל מˆבו – ‡ם ‰˘˙ל˙ ‰לב ל‡ 
‰י˙‰ מˆליח‰, ל‡ ‰י‰ טיפול ‡חר בנמˆ‡ עבורו... 
מל‰ר‚י˘  רחו˜  ‰י‰  עˆמו  ‡רי  ‰פל‡,  למרב‰ 
מרומם.  ‡פילו  טוב,  רוח  במˆב  "‰יי˙י  מ„וכ‡. 
במובן ‰‚˘מי, ‰רי  ל‡  ˘˜ט –  בלב  לני˙וח ‰לכ˙י 
ברכו˙  ˜יבל˙י  ‡בל  ‰פנים'...  'על  ‰י‰  ˘לי  ‰לב 

מ‰רבנים, בי˘יב‰ ˘לי ‰˙פללו עלי, ו‰ר‚˘˙י ˘ז‰ 
מו„‡‚  ‰י‰  ‰רפו‡י  ‰ˆוו˙  ‰˙חל‰.  זו  ‰סוף,  ל‡ 
ממˆבי ‰נפ˘י, ח˘בו ˘‡ני ל‡ מבין מ‰ ˜ור‰ ‡י˙י, 
ל בי˙ ‰חולים.  ˘לחו ‡ו˙י ל˘יחו˙ עם ‰פסיכולו‚̆ 
‡ני בסכנ˙ חיים, ‡בל  ‡ני מבין ‰יטב̆  ‰סבר˙י לו̆ 

˘לנו  ‰‰˘˙„לו˙  ‡מונ‰,  לי  י˘  חר„י,  בחור  ‡ני 
‡בל  ‰טיפולים,   ˙‡ ולעבור  לרופ‡ים  ללכ˙  ‰י‡ 
‰רופ‡ים ‰ם ר˜ ˘ליחים ˘ל ‰˜ב"‰. ‰ו‡ יˆ‡ מל‡ 

‰˙פעלו˙, ‡בל ‡ני ל‡ ‰ר‚˘˙י ˘ז‰ מ˘‰ו מיוח„. 

ככ‰ חינכו ‡ו˙י, ‡„ם ˆריך לזכור ‚ם ב˘ע˙ מבחן, 
˘ר˜ ‰˜ב"‰ ˜ובע".

ל‡  ‡רי  ‰ני˙וח',  ‡חרי  'ל˜ום  ˘ל  ‰חווי‰   ˙‡

נ˘‡ר˙י  ‡בל  מ‰מכ˘ירים,  ‡ו˙י  "ני˙˜ו  י˘כח. 
ב‡ו˙ם  ‡ו˙ו  ˘עניין  מ‰  ז‰  ˘ל‡  ‡ל‡  מחובר..." 
כבר  מ‰‰ר„מ‰,  ˘‰˙עורר  ל‡חר  ˜ˆר  זמן  ר‚עים. 
בימים  ‰רב‰.  חול˘˙ו  חרף  לריˆפ‰,  ‡ו˙ו  ‰ורי„ו 
מ‡ו„.  חז˜ים  כ‡בים  מ˘ככי  על  ‰י‰  ‰ו‡  ‰ב‡ים 

בסך ‰כל, ‰ו‡ מ˘חזר, ‰‰˙‡ו˘˘ו˙ ‰י˙‰ מ‰יר‰ 
מבי˙  ˘וחרר  ‰ו‡  בלב„,  ˘בוע  ב˙וך  יחסי˙. 

‰חולים.
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ז‰  במזוו„‰,  לב  עם  ‰בי˙‰  מ˘˙חררים  ‡יך 
מפחי„? מ„כ‡? מר‚˘?

"ז‰ ל‡ ב„יו˜ לב במזוו„‰. ‡ני ‰יום מחובר ל˙י˜ 
וב˙וכו  מח˘ב,  ˘ל  ˙י˜  כמו  ‰כ˙ף,  על  לי  ˘˘וכב 
לי, מו˘˙ל מכ˘יר  רוב ללב̆  ‰בטריו˙. ב˙וך ‰‚וף,̃ 

ללב  ˘עוזר˙  מטיטניום  מל‡כו˙י˙  מ˘‡ב‰  עזר, 
ל˙פ˜„, ‰לב עוב„ כמ‰ ˘‰ו‡ יכול ו‰י‡ מ˘לימ‰. 
יוˆ‡  ‰˙ח˙ונ‰,  ‰בטן  ˘ל  ˘מ‡ל  בˆ„  ‰‚וף,  מ˙וך 
‰מל‡כו˙י  ‰לב   ˙‡ ˘מחבר  ח˘מל  חוט   – כבל  לי 
 ıבחו ˘נמˆ‡  לבטריו˙. ‰בטריו˙ ‰ן ‰חל˜ ‰עי˜רי 
– ˘˙י בטריו˙ ‚„ולו˙ ו„י כב„ו˙ ˘‡מורו˙ ל‰ספי˜ 

לעולם, ‡ל‡  מ‰ן  נפר„  ל‡  לפחו˙. ‡ני  ˘עו˙  ל־12 
ר˜ בליל‰ כ˘‰מכ˘יר, כלומר ‡ני, מ˙חבר לח˘מל. 
לפעול  חייב  כמובן, ‰לב ‰מל‡כו˙י  נפ˘  פי˜וח  ז‰ 
24 ˘עו˙ ביממ‰. ע„ לפני כמ‰ ˘נים, ‡ם ‡„ם ‰י‰ 

ז‰ ‰י‰   – עוב„ו˙  ל‡  כ˘‰˙רופו˙  ˘לי,  כמו  במˆב 
0% ‰י˘ר„ו˙".

�
נ‰, למע˘‰, ‰רב‰ פחו˙ – ‡בל  ע„יין ל‡ עבר‰̆ 
‡רי נר‡‰ ומ˙פ˜„ ממ˘ ככל ‰‡„ם. ‡ם ˙ר‡ו ‡ו˙ו 

ברחוב, ל‡ ˙ח˘„ו ˘מ„ובר במו˘˙ל לב מל‡כו˙י. 
ל‡  בכלל  ˘‰˙י˜  כך  חליפ‰ ‡רוכ‰,  עם  "‡ני ‰ולך 

עול‰   ,ıר ‡פילו  ‰ולך,  ‡ני  לחליפ‰.  מ˙ח˙  נר‡‰ 
במ„ר‚ו˙, ל‡ ר‡י˙י מעלי˙ מבפנים ‰רב‰ זמן"...

בכלל.  ˜ל  ‰י‰  ל‡  ז‰  ‰ר‡˘ונים,  ב˘בועו˙ 
"‰יי˙י מ‡ו„ חל˘, ‰יי˙י ‰ולך עם ‰ליכון, ˘י˙מוך 

על  ‰זמן  כל  ˜ילו.  וחˆי  ˘ניים  ˘˘ו˜ל  וב˙י˜  בי 
‰כ˙פיים...  בין  ל‰חליף  ‡פילו  ‡פ˘ר  ו‡י  ‰כ˙ף, 

‰יˆיבו˙  על  ל˘מור  כ„י  מיוח„ים  ˙ר‚ילים  לי  נ˙נו 
ו˘‰כ˙ף ל‡ ˙כ‡ב. ‰יי˙י ‰ולך ע˘ר „˜ו˙ ונח. ‰יום 
יום,  מ„י  ‰ליכ‰  ˘ע‰  עו˘‰  ‰כר,  לבלי  בס"„  ‡ני 

רוכב על ‡ופניים.
ל ב„י˜ו˙ „ם ומ‚יע לבי˜ור˙  "‡ני נמˆ‡ במע˜ב̆ 

לו˜ח  מ‰מˆב. ‡ני  מרוˆים  בבי˙ ‰חולים, ‰רופ‡ים 
ל‡כול  מ˘˙„ל  לחיזו˜,  ˙וספים  ו‚ם  ˙רופו˙,  ‰רב‰ 

ברי‡. עו˘‰ ‡˙ כל ‰‰˘˙„לו˙ ב˙˜וו‰ ˘‰לב ˘לי 
י˙‡ו˘˘ ויחזור לעבו„. לפי ‰רופ‡ים י˘ חˆי ‡חוז, 
בי„י  ‰כל  ‡בל  י˜ר‰,  ˘ז‰  סיכוי  ‡חוז  מ˜סימום 
‰˜ב"‰. ‰לב ˘‰˘˙ילו בי ‡מור ל‰יו˙ '‚˘ר', ‡בל 

י˙חיל  ˘לי  ‰טבעי  ו˘‰לב  נˆטרך  ˘ל‡  מ˜וו‰  ‡ני 
ל˙פ˜„ כמו ˘ˆריך".

'חברו˙ו˙'  עם  בי˘יב‰,  ללמו„  חזר  ‡‚ב,  ‡רי, 

עם  ‚מור".  "בס„ר  ˘לו  ‰ריכוז  וכו˘ר  ˜בועים, 

˙˜ינים  חיים  לנ‰ל  יכול  עזר‰, ‰ו‡ ‡ומר, ‡ני   ˙ˆ˜

וס„ירים.
מ‰ עם ‰‰˙מו„„ו˙ ‰ר‚˘י˙?

לי, ‡ני ל‡ מר‚י˘  ˘‰. ‰˙ר‚ל˙י למˆב̆  "ז‰ „י̃ 
ז‰  על ‰נו˘‡ –  חו˘ב  כ˘‡ני  כל ‰זמן, ‡בל  ז‰   ˙‡

בס„ר  ˘‡ני  ל‰‚י„  ‡פ˘ר  ‰עכ˘ווי  במˆב   .‰˘˜ „י 
˘מר‚י˘ים ‡˙ ‰˜ו˘י  ר‚עים  י˘  כמובן,  ‚מור, ‡בל 

ו˘ם  פ‰  י˘  טוב,  ל‡  מר‚י˘  ‡ני  לפעמים  יו˙ר... 
כ‡בים, בעי˜ר ב‡יזור ‰כבל, עוב„ים ‰יום על פי˙וח 
‰מו˘˙לים.  על  י˜ל  מ‡ו„  וז‰  כבלים  בלי  ‡לחוטי 

ב˘לב מסוים, מ˘‰ו זז וסנטימטר ˘‰י‰ ˆריך ל‰יו˙ 
ז‰  בס"„  כ‡ב.  ממ˘  ז‰  ל‚וף.   ıמחו יˆ‡   – בפנים 
י˘  בריר‰.  ‡ין  מ˙ר‚לים,  ‡בל  מעˆמו.  ‰ס˙„ר 

מו˘˙לים ˘‰ולך ל‰ם ‰רב‰ יו˙ר ˜˘‰, ‡ני מס˙„ר 
על  חו˘ב  כ˘‡ני  ‡חרים.  לעומ˙  בחס„  עו„  ז‰  עם 
טן,  ריך ל‰ו„ו˙ ל˜ב"‰ על כל ר‚ע, על כל „בר̃  ז‰,̂ 
ל‰ו„ו˙, ‡נ˘ים  י„ע˙י  ל‡  ˜ו„ם  טוב‰.  ברי‡ו˙  על 

ˆריכים ל„ע˙ ל‰ו„ו˙ על מ‰ ˘י˘ ל‰ם!"

�
ו‡לי‰ו  ˙˜וו‰,  מפ˙ח   74 בן  ‚רופר,  חיים 

מ‡יזור ‰מרכז (˘ם ב„וי לב˜˘˙ו) ב˘נו˙ ‰˘י˘ים 
מבו‚רים  מל‡כו˙י  לב  מו˘˙לי  ˘ני‰ם  ‰מ‡וחרו˙, 

יחסי˙, ‡ינם מטפחים ‡˘ליו˙. "‡ני חי עם ‰לב ‰ז‰ 
ב˘ל ‚ילם ‰מבו‚ר,  ו‚ם ‡מו˙ ‡י˙ו", ‡ומר ‡לי‰ו. 
‰ם ‡פילו ל‡ ‰יו מועמ„ים ל‰˘˙ל˙ לב ר‚יל‰, ‡בל 

‡ומרים  ˘ני‰ם  ‡פ˘רי,  ‰„בר  י‰י‰  ‡ם  ‚ם   – כיום 
˘יסרבו לעבור ני˙וח נוסף.

כיˆ„  מ˘חזר  למ„י,  ר‚וע  ‡„ם  ˘‰י‰  ‡לי‰ו, 

נלחı נור‡ו˙ בימי מבˆע "ˆו˜ ‡י˙ן". ל‡ ‰מלחמ‰ 
˘רוי.  ‰ו‡  ˘ב‰  ‰סיטו‡ˆי‰  כמו  ‡ו˙ו,  ‰פחי„‰ 

פח„˙י,  ל‡  ומעולם  בחיי  מלחמו˙  ‰רב‰  "עבר˙י 

‰מל‡כו˙י.  ‰לב  ב‚לל  ˘ונ‰,  ‰י‰  ז‰  ‰פעם  ‡בל 

 .ıמלחי ז‰  ופ˙‡ום ‡זע˜‰.   – לח˘מל  מחובר   ‰˙‡

עו˘ים.  מ‰  ‰מכ˘יר,  עם  מ˙ניי„ים  ‡יך  י„ע˙י  ל‡ 
ולˆ‡˙  ל‰˙‡ר‚ן  ˘‰ספ˜˙י  ˘ע„  פעמים,  כמ‰  ‰יו 
‰ר‚˘˙י   .ıפיˆו‰  ˙‡ ˘מעו  כבר   – ‰ממ"„  לכיוון 

˘ר˜ ‡לו˜ים ˘ומר עלי".
כ˘נ‰.  לפני  ‰‰˘˙ל‰  ני˙וח   ˙‡ עבר  ‡לי‰ו 

‰ו‡  מבעבר,  יו˙ר  ‰רב‰  ‰יום  טוב  ‰‚ופני  מˆבו 

 ,‰˘˜ לב  ספי˜˙  ‡י  פי˙ח  ˘נים   ˘˘ לפני  ‡ומר. 
‰לכ‰  ‰˙רופו˙  ˘ל  ‰˘פע˙ן  ו‰י„ר„ר‰.  ˘‰לכ‰ 

חיים,  בסכנ˙  ˘‰ו‡  ופח˙‰. ‰רופ‡ים ‰ז‰ירו ‡ו˙ו 
‡ך ‡לי‰ו ˘פח„ מ‰ני˙וח – ‰סכים ר˜ ל‡חר ˘נפ‚˘ 

במו˘˙לים ˘סיפרו לו על חיי‰ם.
‰יום במבט ל‡חור, ‡˙‰ יכול לומר ˘‰‰˘˙ל‰ 

‰ˆ„י˜‰ ‡˙ עˆמ‰?

"בוו„‡י, מ‡ז ‰‰˘˙ל‰ כבר ל‡ ˜˘‰ לי לנ˘ום, 

‰יום  ‡ני  ˜טן.  ‰כי   ıמ‡מ מכל  מ˙עייף  ל‡  ‡ני 
מסו‚ל ל‡כול נורמלי, לע˘ו˙ פעילו˙. ‰עלי˙י כמ‰ 
‰י‡  ‰‡מ˙  ‡בל  ‰˘˙פר.  ˘לי  ו‰מˆב  ˜ילו‚רמים 
‰פכ˙י  לי.   ‰˘˜ מ‡ו„  ע„יין   – מור‡לי˙  ˘מבחינ‰ 
לפני  עו„  ˜ר‰  ז‰  ‰‡מ˙  למען  חר„˙י,  לבנ‡„ם 

‰‰˘˙ל‰, וב‚ילי כבר ˜˘‰ לי ל˘לוט על ז‰".

־
כ˘לו˘ים  מז‰  ו˙י˜,  לב  חול‰  חיים ‚רופר ‰ו‡ 
˘נ‰. ‡˙ ‰˙˜ף ‰לב ‰ר‡˘ון, ‰ו‡ ˜יבל כ˘‰י‰ בן 
‰רחיבו  ‡ז  ס˙ום,  ‰י‰  ‰ר‡˘י  "‰עור˜  בלב„.   44

‰יו  ל‡  ‡ז  ‰טכנולו‚יו˙  בלון.  עם  בˆינ˙ור  ‡ו˙ו 
˘מונ‰  במ˘ך  יפ‰  מעמ„  ‰חז˜˙י  ‡בל  ‰יום,  כמו 
חז˜  ˘ני  ‰˙˜ף  ˜יבל˙י  ב־94'  ˙רופו˙.  עם  ˘נים, 
מ‡ו„, ‰יי˙י עם ר‚ל ‡ח˙ בחוı, ‡בל חזר˙י לחיים 
כל  סבל˙י  ˘‰יי˙י ˜ו„ם.  מ‰  ל‡ ‰יי˙י  כבר  ומ‡ז   –
ע„  נ˘ימ‰,  חוסר ‡וויר, ˜וˆר  בחז‰,  מכ‡בים  ‰זמן 

‰‰˘˙ל‰ ˘עבר˙י לפני ˘נ˙יים".

מספר ‰˙˜פי ‰לב  טר‡ומטי˙.  ˙˜ופ‰  זו ‰י˙‰ 
בי„יים.  ‰‡ˆבעו˙  ממספר  יו˙ר  רב  עבר,  ˘חיים 
לבי˙  לנסוע  טרח  ל‡  ב‰˙˜פים ‰˜לים, ‰ו‡ ‡פילו 
חולים. ‰˘˙ילו לו ˜וˆב לב ˘ל‡ ‰ועיל במיוח„, פ‰ 
ו˘ם ‰ו‡ ‡יב„ ‰כר‰, ‡ו˘פז מ„י חו„˘יים־˘לו˘‰, 
ולמרו˙ ‰כל ‰˙‡מı ל˘מור על עבו„˙ו כח˘מל‡י. 
‡חרי  לבילינסון,  ב‡מבולנס  ‰‚ע˙י  ˘נ˙יים  "לפני 

לב  ‰˘˙ל˙  לי  ‰ˆיעו  ו‡ז  ‰נ˘מ‰.  עם   ‰˘˜ ‡ירוע 
מל‡כו˙י. ב‚יל ‰ז‰ ל‡ עו˘ים ‰˘˙ל‰ ר‚יל‰, כבר 
ל‡ כ„‡י ל‰˘˜יע בך. ל‡ ‡ומרים לך ‡בל ככ‰ ז‰... 
ל‡ ‡ˆ‡ מ‰ני˙וח  טן̆  י˘ סיכוי ל‡̃  ‰לכ˙י במו„ע̆ 

לי:  ‡מרו  ‡ו˙י,  לעו„„  ניסו  „וו˜‡  ‰רופ‡ים  חי... 
על  לטפס  ˙וכל  טוב,  ˙ר‚י˘  כך  ˘‡חר  ‡יך  '˙ר‡‰ 

‰רים. ‡מר˙י ל‰ם ˘‡ס˙פ˜ בללכ˙ על ‚בעו˙ – ו‚ם 

‡˙ ז‰ ‡ני ל‡ יכול ‰יום. ‡בל ‡למל‡ ‰ני˙וח, כבר 

מזמן ל‡ ‰יי˙י פ‰ בעולם!"
ללכ˙  מ˙˜˘‰  ‚ם ‰יום, ‡חרי ‰‰˘˙ל‰, ‚רופר 

‰רב‰ בלי ל‰˙עייף. ‰מחל‰ ‰ממו˘כ˙ פ‚ע‰ בכלי 

‰„ם, מˆבו ‰י„ר„ר עם ‰‚יל ו‰˘נים – ועם ז‡˙ ‰ו‡ 

ל‰מ˘יך  לי  ‡פ˘ר  ‰מל‡כו˙י  "‰לב  מ‡ו„.  מרוˆ‰ 
לחיו˙, עם ‡יכו˙ חיים טוב‰ יו˙ר. נכון ˘‰מˆב ל‡ 
כ„ורים  ‰רב‰  לו˜חים  סובלים,   ˙ˆ˜ ‡ז  ‡י„י‡לי, 
ו‚ם  מסוכר˙  ‚ם  סובל  ‡ני  כי  ביום,  כ„ורים   20  –

מכולסטרול ולחı „ם".
חיים ‡ינו נו˘‡ ‡˙ ‰סוללו˙ ב˙י˜, ‡ל‡ בווסט 
‰˙י˜  עם  ל‰ס˙ובב   ‰˘˜˙‰˘ ל‡חר  כיסים.  עם 
˘ב‰ם  פנימיים  כיסים  עם  וסט  עבורו  ˙פרו  ‰כב„, 

מ„ובר  ˘לו,  במ˜ר‰  ‰˘טוחו˙.  ‰סוללו˙  נמˆ‡ו˙ 
ללבו˘  חייב  ‰ו‡   .‚"˜  3.5 ˘ל  במ˘˜ל  בסוללו˙ 
על  חי  ˘‡ני  מר‚י˘  ‡ני  "ככ‰  ‰יום.  כל  ‰ווסט   ˙‡

בטריו˙", ‰ו‡ מ˙ב„ח. "לפעמים ‡ני ˘וכח ל‰טעין 
ל‡  נטען, ‡ני  ל‡  מסוכן. ‡ם ‡ני  וז‰  ‡˙ ‰סוללו˙, 

חי, נ˜ו„‰. ז‰ ל‡ נוח ‡בל מ˙ר‚לים, ‡ם ‡˙‰ רוˆ‰ 
ל‰מ˘יך לחיו˙ ‡˙‰ חייב ‡˙ ז‰".

ל‡  ח„˘,  לב  לך  ל˙˙  ירˆו  ‰יום  ˘‡ם  ‡מר˙ 

˙סכים ל˜בל. ל‡ ‰יי˙ רוˆ‰ ל˘פר ‡˙ ‡יכו˙ ‰חיים 
˘לך?

"‰˘˙ל˙ לב ז‰ ני˙וח מסוכן, ‡ני מס˙פ˜ במ‰ 

˘לי  ‰חיים  ‡יכו˙  ‡בל  לי,   ‰˘˜˘ נכון  לי.  ˘י˘ 
‰˘˙פר‰ מ‡ו„, ‡ני מ˙פ˜„ ומס˙ובב, ‡ני ‰ולך עם 

מרו˙˜  ל‰יו˙  ˘ל‡  ב˘יניים  עˆמי  מחזי˜ ‡˙  מ˜ל, 
בונוס  ז‰  ב‡וכל,  מו‚בל  ל‡  ‡ני  ‚ל‚לים.  לכיס‡ 
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– כ˘מ‚יעים למˆב כז‰ כבר ל‡ מס˙כלים על ˜טנו˙... ‡ני 

יל„ים  ˘לו˘‰  לי  י˘  מר˘ים.  כן, ‰רופ‡ים  מע˘ן,  ע„יין 
˘מונ‰ נכ„ים ונין, י˘ נח˙. עˆם ז‰ ˘‡ני ע„יין פעיל ול‡ 

מרו˙˜, ‡ני ˘מח".

�
‡בל   .ıב‡ר מל‡כו˙י  לב  מו˘˙לי  ‰רב‰  כך  כל  ‡ין 
חיים  ˘חוו‰  בחווי‰  ‰˙נסו  בעולם,  בו„„ים  ‡נ˘ים  ר˜ 
ל‡חר  ˘נ˙יים  לעבו„,  חזר  ‰מ˜ורי  ˘ליבו   – ‡בוחˆיר‡ 

˘‰ו˘˙ל ב‚ופו לב מל‡כו˙י!
מ‰ ‰˜˘ר בין ‡„ם ˆעיר בן 29, ולב כו˘ל?

עס˜  לי  ˘נ˙יים, ‰י‰  בן  ליל„  ברי‡, ‡ב  "‰יי˙י ‡„ם 

עˆמ‡י ל˘ירו˙י מח˘וב, ו‰כל ‰י‰ בס„ר. פ˙‡ום ז‰ „פ˜ 
„ל˜˙  ‰˙לב˘‰  ועלי‰  ב˘פע˙,  נ„ב˜נו  בחורף  ב„ל˙... 
‚רון. ל˜ח˙י ‡נטיביוטי˜‰ כמ‰ ימים ו‰פס˜˙י, ‡חר כך ז‰ 

חזר לי ו‰חלט˙י ˘‡ס˙„ר עם ˙‰ חם. ‰זי‰ום ‚רם ל„ל˜˙ 
חריפ‰ ב˘ריר ‰לב וז‰ ‰חמיר ע„ ˘‰רס לי ‡˙ ‰˙פ˜ו„ 
˘ל ‰לב. ‰פ‚יע‰ בלב ל‡ ‰˙‚ל˙‰ מי„. ‰˙חל˙י ל‰ר‚י˘ 
חול˘‰ ו˜וˆר נ˘ימ‰, ‰˙עייפ˙י מ‰ר, ‰‚ע˙י למˆב ˘‰י‰ 
לי ˜˘‰ לנ˘ום בי˘יב‰. ע„יין ל‡ ‰בנ˙י ˘י˘ ˜˘ר ללב. 
חמי˘‰ חו„˘ים ˜ו„ם, עבר˙י ני˙וח ל‰סר˙ בועי˙ ‡וויר 

˘נוˆר‰ ברי‡‰, וח˘ב˙י ˘‰חול˘‰ ˘לי ˜˘ור‰ לני˙וח.
‡ו˙י  ˘˘לח  לרופ‡,  פני˙י  וחˆי,  חו„˘  "‡חרי 

‰‡בסור„  ‰לב.  ˘ל  כ˘ל  לי  ˘י˘  ‚ילו  ו‡ז  ל˜ר„יולו‚, 
‰ו‡ ˘ב‚לל ˘‰יי˙י בכו˘ר ‚ופני טוב, סחב˙י חו„˘ וחˆי 
ובינ˙יים נפ‚עו לי עו„ מערכו˙ ב‚וף, ‰כב„, ‰כליו˙. בבי˙ 
‰חולים בנ‰רי‰ ‡בחנו ‡י ספי˜˙ לב חמור‰. ˙וך ˘לו˘‰ 

‰ופנינו  „חופ‰.  לב  ‰˘˙ל˙  ˆריך  ˘‡ני  ˜בעו  ימים, 
למחל˜‰ ‰˜ר„יולו‚י˙ ב'כרמל', ˘ם ‡מרו ˘‡ין ל‰ם לב 

ב'˘לוף' ו‡ˆטרך לב מל‡כו˙י".
פרופ' עופר ‡מיר, ˘טיפל ב‡בוחˆיר‡, ˜בע כי ˙פ˜ו„ 
‰טיפולים  כל  ‰ר‚יל.  מ‰˙פ˜ו„  ל־15%  ‰‚יע  ˘לו  ‰לב 

ב‡ופן  לב  ‰˘˙ל˙  ˘נ„ר˘‰  כך  ‰ועילו,  ל‡  ‰˙רופ˙יים 

˘‡ין  ‰בינו  ‡בל  מ‰ני˙וח,  ח˘˘ו  ו‡˘˙ו  חיים  ˜ריטי. 

בריר‰ ‡ם ‰ו‡ רוˆ‰ ל‰מ˘יך לחיו˙. "ז‰ ‰י‰ ‰לם, ‡בל 
‰י˙‰ לי ‰רב‰ ‡מונ‰. לכל ‡ורך ‰„רך. ‡ני ל‡ ‡„ם „˙י 
ול‡ חוב˘ כיפ‰, ‡בל י˘ לי ‰רב‰ ‡מונ‰ ב‡לו˜ים. ‡ני ‚ם 

מ‡מין ˘ז‰ ל‡ ס˙ם ˜ר‰ לי!"
‰ני˙וח ‰וכ˙ר ב‰ˆלח‰, בבי˙ ‰חז‰ ˘ל חיים ‰ו˘˙ל 
ע˘וי   ,"2 "‰רטמייט  מסו‚  מ˙˜„ם  מ„‚ם  מל‡כו˙י  לב 
˘ו˜ל 300  ו‰ו‡  ניי„,  טלפון  כ‚ו„ל  ˘‚ו„לו  לב  טיטניום. 
‰‚ב.  על  ˘ל ‡ופניים  ב˙י˜  נ˘‡  ‚רם. ‡˙ ‰סוללו˙ ‰ו‡ 

‰טכנולו‚י‰ מ˙˜„מ˙ ומ˙וחכמ˙, ‡בל ‰˙‰ליך ‰י‰ ˜˘‰ 

כ˙˜ופ‰  ‡בוחˆיר‡  זוכר  ‰‡ל‰,  ‰˘נ˙יים   ˙‡ ומורכב. 
חו„˘ים...  במ˘ך  סיעו„י  מ‡‰ ‡חוז  במˆב  ˜˘‰. "‰יי˙י 

יום  כל  ˙חבו˘ו˙  ל‰חליף  ˆריך  ‰יי˙י  ˜ילו,   54 ˘˜ל˙י 

ולטפס  ל‰יכנס  יכול  חיי„˜  כי   – זי‰ומים  מפני  ול˘מור 
מ‰כבל י˘ר ללב, זו סכנ˙ חיים יומיומי˙. ו‡˙‰ כל ‰זמן 

בב„י˜ו˙, ועם כ„ורים. ‡בל חזר˙י לעבו„ ול˙פ˜„".
‰‰˘˙ל‰.  ל‡חר  וחˆי  ˘נ‰  ‰‚יע‰  ‰‚„ול‰  ‰‰פ˙ע‰ 

‰רופ‡ים בבי˙ ‰חולים כרמל בחיפ‰, נ„‰מו ל‚לו˙ ב‡ח˙ 

מ‚ל‰  – ‰לב ‰טבעי, ‰מ˜ורי,  חיים  ˘ל  ˘ליבו  ‰ב„י˜ו˙ 

סימני ‰˙‡ו˘˘ו˙! "‰‰˙‡ו˘˘ו˙ ˘ל ‰לב ‰י‡ „בר נ„יר, 
נוסף  מ˜ר‰ ‡ח„  ר˜  ˘בכל ‰‡רı ‰י‰  לי  ‰רופ‡ים ‡מרו 

בבילינסון ˘בו לב ‰˙‡ו˘˘ ל‡חר ‰˘˙ל˙ לב מל‡כו˙י, 
ובכל ‰עולם ‰יו מעט מ‡ו„ מ˜רים כ‡ל‰. ב˙חיל‰, ‰˙פ˜ו„ 
˘ל ‰לב ˜פı מ־15% ל־35%, חו„˘ ‡חרי חו„˘ ‰י‰ עו„ 
‰‚ע˙י  ל‚מרי!  ‰˙‡ו˘˘  ˘‰לב  ע„  ˘יפור,  ועו„  ˘יפור 
‰מל‡כו˙י  ‰לב  וע„יין  נורמלי,  ˘מ˙פ˜„  לב  ˘ל  למˆב 

עו˘‰ ‡˙ ‰עבו„‰ ונו˙ן ללב ‰טבעי לעבו„ חל˜י˙".
למס˜נ‰  ‰רופ‡ים  ‰‚יעו  ‰‰˘˙ל‰,  ל‡חר  ˘נ˙יים 
ונ„יר,  מורכב  בני˙וח  ‰מל‡כו˙י.  מ‰לב  ל‰יפטר  ˘ני˙ן 
‰מל‡כו˙י  ‰לב   ˙‡ ‰רופ‡ים  ‰וˆי‡ו  ˘עו˙,   11 ˘‡רך 

מ‚ופו ˘ל חיים. "‰זמינו רופ‡ מיוח„ מ‰ולנ„, ˘ע˘‰ ‡˙ 
‰ני˙וח ‰ז‰ ר˜ פעמיים ˜ו„ם לכן. זו ‰י˙‰ עבו„‰ מפרכ˙ 
ל‰פרי„ ‡˙ כל ‰ˆינורו˙ ˘נ„ב˜ו ללב, ‡חרי ‰ני˙וח ‰יו 
‰כל  ‰˘ם  ברוך  ‡בל  ˜רסו,  ˘לי  ‰רי‡ו˙  סיבוכים,  כמ‰ 
ו˘לם,  ברי‡  חו„˘,  ‡חרי  ‰חולים  מבי˙  יˆ‡˙י  ‰ס˙„ר. 

עם ‰לב ‰‡מי˙י ˘לי. ‰יום ‡ני ברי‡ לכל „בר, ל‡ מו‚בל 
בכלום, ‡ני מו„‰ כל יום ל‡לו˜ים על ‰נס ‰כפול ˘ע˘‰ 

לי, ˜יבל˙י ‡˙ ‰חיים ˘לי במ˙נ‰ פעמיים".

"   , י תי   "
‰˘˙ל˙ לב מל‡כו˙י, ‰ולכ˙ ו˙ופס˙ ˙‡וˆ‰ מר˘ימ‰. ‡ם בעבר, ‰לב ‰מל‡כו˙י ˘ימ˘ כ"‚˘ר" בלב„, ‰רי 

˘כיום ביו˙ר ויו˙ר מ˜רים – ‰ו‡ מו˘˙ל כפ˙רון לטווח ‡רוך, ‡פילו ˜בוע. "כמו˙ ‰‰˘˙לו˙ ‚„ל‰ בטור ‰נ„סי 
עול‰", ‡ומר פרופ' „ן ערבו˙ מנ‰ל ‰מערך לני˙וחי לב וחז‰ בבי˙ ‰חולים בילינסון. "לפני כ˘נ˙יים ע˘ינו 20 
‰טכנולו‚י‰ מ˘˙כלל˙, ‰„רי˘‰ ‚ובר˙ ו‡ין פ˙רון.  ‰˘˙לו˙ ב˘נ‰, ‰יום ‡נו מבˆעים ‰˘˙ל‰ ‡ח˙ ל˘בוע. ככל̆ 

ב˘נים  ˘מ˙חולל˙  מ‰פיכ‰  זו  ˜בוע.  כ˙חליף  ‚ם  ‡ל‡  בלב„  ל‰˘˙ל‰  ל‚י˘ור  מ˘מ˘  ‡ינו  כבר  מל‡כו˙י  לב 
‰‡חרונו˙ לנ‚„ עינינו!"

ביולו‚י  ˘‡ינו  בכך  נוסף ‰ו‡  י˙רון  בזמן ‡מ˙.  זמין  על ‰מ„ף, ‰ו‡  נמˆ‡  ‰י˙רון ‰‚„ול – ‰לב ‰מל‡כו˙י 
ולכן ‡ין ח˘˘ ˘‰‚וף י„ח‰ ‡ו˙ו כפי ˘˜ור‰ ב‰˘˙לו˙ ר‚ילו˙. ‰לב ע˘וי מ˙כ˙ וטיטניום, ‡ין ˆורך ב˙רופו˙ 
נ‚„ „חיי‰, וני˙ן לספ˜ ‡ו˙ו לכל ‚ו„ל ˘ל ‚וף. פרופ' ערבו˙: "‰בו˜ר, לפני ‰˘יח‰ עימך, ‰˘˙ל˙י לב מל‡כו˙י 
בחול‰ בן 59, כ‚י˘ור ל‰˘˙ל‰ ‡בל יכול מ‡ו„ ל‰יו˙ ˘‰‡י˘ יי˘‡ר עם ‰לב ‰ז‰ ל˙מי„ ע„ סוף חייו. לבבו˙ 
חולים על לב מל‡כו˙י, מסרבים  נים, י˘ ‰רב‰ מ˜רים ב‡ירופ‰̆  יימים בעולם ז‰ כע˘ר̆  מל‡כו˙יים מ‰סו‚ ‰ז‰̃ 

לעבור ‰˘˙ל˙ לב ‡נו˘י ונ˘‡רים עם ‰לב ‰מל‡כו˙י ל˙מי„".
ב˘נים ‰‡חרונו˙.  ˘‰˙חולל‰  ממ˘  ˘ל  כמ‰פיכ‰  מ‚„יר ‡˙ ‰˘˙ל˙ ‰לב ‰מל‡כו˙י ‰˜בוע  ערבו˙  פרופ' 
חי  ו‰חול‰  מ‡חורי ‰חול‰,  ˘‰ולך  מ˜רר  ˘ל  ב‚ו„ל  ב־94', ‰י‰  בי˘ר‡ל  ˘‰˘˙ל˙י  "‰לב ‰מל‡כו˙י ‰ר‡˘ון 

‡י˙ו... ‰ו‡ ‰י‰ מו‚בל ל˙חום בי˙ ‰חולים, ו˘ימ˘ כ‚י˘ור בעי˜ר. ‰לב ‰מל‡כו˙י ˘ל ‰יום ˙ופס מ˜ום מכוב„, 
‰מכ˘ירים ‰ולכים ומ˘˙כללים, ‰ם נע˘ים יו˙ר ˜טנים ויו˙ר ˜לים, לטוב˙ ‰חולים. ‡ני ח˘ ‰רב‰ מ‡ו„ סיפו˜, 

ל˙פ˜ו„  וחוזרים  ימים  ע„ 10  ˘בוע  ˙וך  מ˘˙חררים  ל‰ם,  לעזור  מסו‚לים  ל‡ ‰יינו  ˘בעבר  לר‡ו˙ ‡˙ ‰חולים 
ולחיים ר‚ילים".

�
מ„יי˜  ‰˘ומר,  ˙ל  ב˘יב‡,  לב  לני˙וחי  ‰מחל˜‰  מנ‰ל  וס‚ן  לב  ‰˘˙לו˙  יחי„˙  מנ‰ל  לבי‡  ‚'יי  פרופסור 
ללב  מיכ‡ני˙  חלופ‰  למע˘‰ ‰מינוח ‰מ„וי˜ ‰ו‡:  מל‡כו˙יים,  לבבו˙  ל‰ם  עימנו: "‰עי˙ונו˙ ˜ור‡˙  ב˘יח‰ 
 .(LVAD) וברוב ‰עולם מ˘˙מ˘ים, ‡ינו לב מל‡כו˙י ‡ל‡ מכ˘יר עזר לח„רי ‰לב ıנו˘י. ‰מכ˘יר ˘בו ב‡ר‡‰

מ‰ח„ר  ˘ו‡ב ‡˙ ‰„ם  בˆינור ‡ל ‰ח„ר ‰˘מ‡לי,  מ˙חבר  ללב ‰חול‰,  בˆמו„  ˘מו˘˙ל  במכ˘יר ˜טן  מ„ובר 
ומזרים ‡ו˙ו ל‚וף – כלומר, ‰ו‡ מחליף בפעול˙ו ‡˙ ‰ח„ר ‰˘מ‡לי. ˜יים מכ˘יר ‡חר ˘נמˆ‡ ב˘ימו˘ מועט, 
˘‰ו‡ לב מל‡כו˙י מל‡ – מכ˘יר ˘מו˘˙ל במ˜ום ‰לב, בחלל ˘נו˙ר, ומחליף ‡˙ ˘ני ח„רי ‰לב. ב־90% מחולי 
‡י ספי˜˙ לב, ‰בעי‰ ‰י‡ בח„ר ‰˘מ‡לי ולכן „י ל‰˘˙יל ‡˙ מכ˘יר ‰עזר. ‰ח„ר ‰ימני ממ˘יך לפעול כר‚יל. 
ברוב ‰מ˜רים, ‰‰˘˙ל‰ מ˘מ˘˙ כ‚˘ר ‡רוך טווח, כי ‰מכ˘יר מ‡ו˘ר כ˙חליף ˜בוע בחול‰ ˘י˘ סיב‰ רפו‡י˙ 

˘מונע˙ מ‰ם ל‰יר˘ם כמועמ„ים ל‰˘˙ל‰ ר‚יל‰".
פרופסור לבי‡, כמי ˘נמˆ‡ ב˙חום מעל 26 ˘נים, ‡ומר כי ‡ין ספ˜ ˘‰˘˙ל˙ ‰לב ‰מל‡כו˙י חולל‰ ˘ינוי 
„רמטי בחיי‰ם ˘ל ‰חולים, "וכ˙וˆ‡‰ מכך ‚ם בחיים ˘לי, כ‡„ם ˘עסו˜ בטיפול ב‡י ספי˜˙ לב סופני˙. ע„ ‡ז 

ר‡ינו בעיניים כלו˙ ‡˙ ‰חולים ˘לעי˙ים ˜רובו˙ ‰יו מ˙ים מחוסר טיפול. י˘ לנו כע˙ פ˙רון ˘ל‡ ר˜ מˆיל חיים 
‡ל‡ ‚ם מחזיר ‡˙ ‰חולים לחי˜ מ˘פח˙ם ולעבו„˙ם, ז‰ ˘ינוי „רמטי. ‰„בר ‰נור‡ ביו˙ר עבור ‰רופ‡ ‰ו‡ ˘‡ין 

ביכול˙ו ל‰ˆיל חול‰. י˙ר‰ מז‡˙, ‰מכ˘ירים ‰ר‡˘ונים ‰יו ענ˜יים יחסי˙ ל‡ל‰ ˘ל ימינו, ו‚ם ‡י˙ם ‰ˆלחנו 
ל‰ˆיל חיים. לר‡ו˙ ‡˙ ‰‰˙פ˙חו˙ ‰טכנולו‚י˙ ב˙חום – ז‰ ˙ענו‚ ‚„ול מ‡ו„".

ל ‰רפו‡‰  וע„יין, מטעים פרופ' לבי‡, "‡נו בכל פעם לומ„ים ל‰˙פעל מח„˘ מ‰לב ‰‡נו˘י. עם כל ‰יכולו˙̆ 
‰מו„רני˙ ו‰טכנולו‚י‰ ‰מ˙˜„מ˙, לר‡ו˙ ע„ כמ‰ ‰לב ‰טבעי חכם ויו„ע למנוע ‡˙ כל ‰בעיו˙ ˘ˆˆו˙ ב˘ימו˘ 

בטכנולו‚יו˙ ‰ח„˘ו˙... ‰˘‡יפ‰ ל‰‚יע למכ˘יר ˘יחליף בˆור‰ מו˘למ˙ ‡˙ ‰לב ˜יימ˙, ‡בל ככל ˘ממ˘יכים 
במח˜ר מבינים ע„ כמ‰ ז‰ רחו˜ מיכול˙נו"...
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