
גבולותללארופאה24
עם12בתועדקשהאנמיהעםמתינוק

ד"רשלהמסעיומןהלב:בקצבהפרעות

בילדיםשטיפלהמשניידר,שחר־ניסןקרן

אליאסאפשטייןבת־דזןבאוקראינה

באוקראינהישראליתרופאהשלאיש׳מסעיומןילד:שלחיוךבשבילהכל

שחר־ניסן,קרןד"ריצאהבאוקראינה,הקשההלחימהלתוךבלבדספוריםשבועות
בביתפליטיםבילדילטפלשניידר,במרכזדחופהלרפואהבמחלקהבכירהרופאה

וילדיםמאהוביהן,שנקרעומשפחותמודאגים,הוריםפגשההיאההומניטריהחולים

אישי,מסעביומןתיעדהחוויותיהאתחיוךשברירבכללהיתלותשניסוחולים

לאאיפה,משנהשלאהתחושהאצליתישאר"לעולםלראשונהפהשמתפרסם

אהבה"לייצראפשראדמותעלימקוםבכלהתנאיםמשניםולאההיסטוריה,משנה

בשביד
אליאסאננני1נ1יי1בת־חן

שאתשמחהכךכללאאניאמא,

בזמןיובלבתיליאמרהנובעת",

פתאום.כבההמקלחת,

מתוקה?""למה,
מפיצוץ".להיפצעיכולהאת"כי

"וק־לה,עניתייובלי",המלחמהמאזוררחוקים"אנחנו
רובים

$TS1$וקרובים"$TS1$
$DN2$וקרובים"$DN2$מייד".משםנצאבעיהתהיהשאםככהלגבול,מאוד

עליכם?"ישמור"ומי
הב־הילדהשלמהתבונההמומהבהלם.בהבוההאני

בלל

$TS1$הבבלל$TS1$

$DN2$הבבלל$DN2$די־לאשלבבשוםהריבא?זהמאיפההזו.קטנהלא

ברתי

$TS1$דיברתי$TS1$

$DN2$דיברתי$DN2$אתאלימישירהכשהיאאבלפחד.עלאוסכנהעל

שאוליפתאוםחושבתאנילמצמץ,בלישלההחכםהמבט

שהדחקתיהרגשותשלמראהמהווההיאשלהברגישות

לעבוד.אפשראיעליהאלי,בניגודקצת.
יצאההקשה,הלחימהלתוךספוריםשבועותמארס,באמצע

בכי־רופאהשהר־ניסן,לאוקראינה.(39)שחר־ניסןקרןד"ר

רה

$TS1$בכירה$TS1$

$DN2$בכירה$DN2$ילדים,לרפואתשניידרבמרכזדחופהלרפואהבמחלקה
ממשלחתחלקהיתהה־7,בתויובלה־01בןלאוריואםנשואה

בעירשדההוליםביתשהקימההישראליתהרפואיהסיוע

המלחמה.בפליטילטיפולאוקראינה,שבמערבמוסצ׳יסקה

מאהוביהןשנקרעומשפחותמודאגים,הוריםשםפגשההיא

להיתלותשניסוחוליםוילדיםהמדינה,אתלעזובהורשושלא

אפי־היאלהם.לספקיכוליםשהמבוגריםחיוךשברירבכל

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$מ־42פחותואחרילמשכב,נפלהבקורונה,שםנדבקה

לטפל.חזרהשעות

חוויותיהאתשחר־ניסןד"רתיעדה"שישבת",לבקשת

אבלדם,למנותשזקוקקשהאנמיהעםתינוקמסע:ביומן

הפגזות;תחתנמצאלהגיעאמורהואשאליוהחוליםבית

חווהשהיאהעצוםהלחץבעקבותכאביםעםבתילדה

פרכוסלאחרגפייםבארבעמשותקשנותרילדבמלחמה;

המלצותשלמרותלגלותשהתרגשהובתמוסבר;בלתי

פליטירגל.כריתתלעבורתיאלץלאבאוקראינה,הרופאים

שלה.העינייםדרךאוקראינה,

or,גוואוס.21שניun nrnr

זהו.לנו.מחכהLY5119עלאלטיסתבבוקר.10:30

נוסעים.

בנטנפתליהממשלהראשעםטקסנערךהתעופהבשדה

ופ־הדרך,תפילתאתקוראיםכולםלפיד.יאירהחוץושר

תאום

$TS1$ופתאום$TS1$

$DN2$ופתאום$DN2$קורה.זההאסימון.לינופל

ושובשעולההמתחאוליוהציפייה,ההמתנהאלהאולי

שם?נפגושמהנודע.הלאפשוטואוליחלילה.וחוזריורד

מכשולהאםמנוחה?זמןלנויהיההאםנישן?תנאיםבאילו

ארגישהאםהילדים?שללליבםלהגיעממניימנעהשפה

10"מוצדקת"נסיעהשלההגדרהמהימספיק?משמעותית

פניועלחיוךלהעלותשאצליחאחדרקאולי?100מטופלים?

הזו?אפשריתהבלתיהתקופהאתעליוולהקל

מק־ומלטפתנעימהשמשבפולין.נוחתיםאנחנו.14:00

בלת
$TS1$מקבלת$TS1$

$DN2$מקבלת$DN2$להרגישמנסיםומחייכים,מצטלמיםואנחנופנינו,את

האחרונהההזדמנותאתמנצליםבחו"ל.בטיולכמוקצת

זירוקולהבדמותהשללעלומתנפליםקפה,בביתלעצור

במ־הבריכהמתי"עדשלבשאלותמתבדחיםקפה.ומכונת

לון
$TS1$במלון$TS1$

$DN2$במלון$DN2$,"?הלאהוממשיכיםהביתעםתמונותמשתפיםפתוחה

אוקראינה.לכיווןבאוטובוס

כולםלאהמשלחתחבריביןנוצרתהשעותחלוףעם

למסע.ושותפותאחדותשלתחושהחוליםביתמאותו
לי־געגועאותוחששות.אותםמקצוע,אותוהוויות,אותן

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$אושיחהכלעלהתענגותאותהמאחור,שהשארנו

מהבית.תמונה

אמבולנסים,כמהחוניםבמקוםהגבול.למעברמגיעים
פעםעובריםבתור,עומדיםרפואי.סיועשלקטןאוהלולידם

משעתייםיותרואחרידרכונים,ביקורתפעםאהרפעםאחר

לאוקראינה.נכנסיםסוף־סוף
קצרזמןבתוךמדי.דומםמפחיד.שקטשוררברחובות

כהעדששימשבמהשהוקםהחוליםלביתמגיעיםאנחנו

ישראלדגליכלקודםנגליםלעינינוספר.ביתשלחצר

התשי־אתמחליפההתרגשותשלצמרמורתואוקראינה.

שות

$TS1$התשישות$TS1$

$DN2$התשישות$DN2$20כברשאנחנומרגישיםשלאכמעטהארוך.היוםשל

בהתרג־פנינואתמקבלההקמהצוותהרגליים.עלשעות

שות

$TS1$בהתרגשות$TS1$

$DN2$בהתרגשות$DN2$,הלבאתהאוכל.בחדרלנוממתינהחמהוארוחהרבה

שהוקםמהכלעלגאווהשלנתפסתבלתיתחושהממלאת
מעבדה.מרקחת,ביתאשפוז,חדריהאחרונים:בימיםפה

נתפס.בלתיפשוט

המ־להדרשתהפוךהכיתהאתמקבלותאנחנו.23:00

גורים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$.שלהמגוריםחדרשעהמחציפחותבתוךשלנו

לידכיסאעלמדביקהאניבית.שלסממניםמקבלהבנות

ללב.קרובבעלי.רן,ושלהילדיםשלהתמונהאתהמיטה

מנסיםבית,שלומטעמיםקפהשלמשותפתפינהמכינים

עכשיומחר.לנומצפהמהולדמייןשעברהיוםאתלעכל

לישון.קצתננסה

-"1'

הערה
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שפגשתיהראשונה

בתילדהארינה,היתה

ביתןיחידנית.לאמא12
הןומאזכלילהוחרב
מוגדר.יעדללאבדרכים

חשדעםהגיעההיא

ואיןהלב,בקצבלהפרעה
שובתראהמתילדעת

יכולנושלאלמרותרופא.

השנייהאתאחתלהבין

היעבהבנובמבטים

22שליש22יום במארס,1 במא

בה־הסתייםטרופהשינהשללילהבבוקר.07:00

שכמה

$TS1$בהשכמה$TS1$

$DN2$בהשכמה$DN2$בפיג׳מה,למטהיורדיםאנחנואזעקה.לצלילי

חדרושימשהחלונותעםמרתףחצישהיאלקומה

מאולתר"מקלט"היאוכעתהספר,ביתשלהאוכל

היאמתברר,כךלבוב,שווא.אזעקתממוגן.לאוממש

למיקוםמתייחסותהנראהככלהאזעקותענקי.מחוז
היום.אתלהתחילאפשרמכאן.הרחק־הרחקשנמצא

לארגןמתחיליםאנחנוזריזה,בוקרארוחתאחרי
כמהלייצרמנסיםילדים.מלר"דשלהאוהלאתבמרץ

צב־כוכביםתולהאניושובבות.חוםצבעוניות,שיותר

עוניים,

$TS1$,צבעוניים$TS1$

$DN2$,צבעוניים$DN2$משניידר,ילדיםמלר"דרופאמשיח,ערןד"ר
עירוי.שלוויםעלבובותמסדר

צע־טובבכלעמוסיםמשניידרשהבאנוהתיקים

צועים,

$TS1$,צעצועים$TS1$

$DN2$,צעצועים$DN2$לי־להקריןכדיטאבלטיםואפילוהפתעות

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$אחד,צ׳אנסלךישילדיםעםוסרטים.שירים
הסביבהאםהפחד.אתלבטלאמון.לבנותמאוד,מהיר

תקבלוצחוקאהבהמפגינהמאיימת,ולאמזמינה
הלךלא,אםבחיוך.תזכהאפילוואוליפעולהשיתוף
ונמנע.חרדמפוחד,ילדעםלהתמודדותיאלץעליך,

הארוות׳מנועהוהיבוקבטלפוןסרטוןזההעבודהאתשעשה"מהבברך.זריקהמקבלתטאיסיה

שמשותקירוסלב,
ממשחוגגגפיים,בארבע

הולדתויוםאתהיום

מארגניםאנחנוה־11.

אוספיםובלונים,עוגה

וכולםהמשלחתחבריאת

בצהלתלאוהלנכנסים

הזה,המתוקהילדשמחה.
גופו,אתלהזיזיכולשלא

החיוךאתפניועלעוטה
בחיישראיתירחבהכי

מכובד.פתיחהטקסמקיימיםאנחנוהספרביתבחצר

מתנגנת,"התקווה"התורן,ראשעלמונףישראלדגל
היהתמידשלאהזה,במקוםכאן,צמרמורת.עוברתובי

והאנושיותהציונותמבטחים,מקוםשלנוהעםעבור

פתוח.שלנווהלבמנגד,עומדיםלאאנחנומנצחות.

לה־מצליחהאנישבוהיוםהראשוןהרגעזה.22:15

תיישב

$TS1$להתיישב$TS1$

$DN2$להתיישב$DN2$,שעברהמטורףהיוםאתלעכלולנסותלדקה

לביתילדיםלהגיעהחלוהטקסשהסתייםמהרגעעלינו.

יפה־ילדהארינה,היתהשפגשתיהראשונההחולים.

פייה

$TS1$יפהפייה$TS1$

$DN2$יפהפייה$DN2$הןומאזכלילהוחרבביתןיחידנית.לאמא12בת
להפרעהחשדעםהגיעההיאמוגדר.יעדללאבדרכים
לדעתואיןשצריך,כמונבדקשלאחשדהלב.בקצב
רופא.שובתראהמתיאוייבדקמתי

מתוקתקות,היוהןעליהן,שעברוהתלאותאףעל
וצנועות,מנומסותונקיים.אופנתייםבבגדיםלבושות
שלאלמרותמחווה.וכלבדיקהכלעלתורהאסירות

מירישלהתרגוםבליהשנייהאתאחתלהביןיכולנו

היטב.הבנובמבטיםשניידרילדיםמלר"דאחותהלל,

מקיףבירורלהעשינוללב.ישרלינכנסהארינה

הןלדרכן.אותןושחררנואמהאתהדרכנוובדיקות,

היאדמעה.ארינהשלואמהלמזכרת,צילוםביקשו

לנונכנסתאתגםאת,"גםשאמרבמבטעליהסתכלה

שלחיבורנוצרהזהוהחד־פעמיהקצרברגעללב".

וכלל.כללחד־פעמיולאזמנילאהנפש,

לסייםמספיקהולאלמקלחת,נכנסתאנינגמר.היום

הח־למיםלהתמסרמנסהשאניאחרידקותשתיאותה.

מים

$TS1$החמים$TS1$

$DN2$החמים$DN2$אמת!"אזעקת"גברת,בדלת.חזקהדפיקהנשמעת

לאהתלבטותלישהיתהלהודותחייבתאנילי.צועקים

אבלהמקלט.לביןוהנעימיםהחמיםהמיםביןפשוטה

שאינובאופןליהודיעהנחושהישראליהביטחוןאיש

שאתעדלמקלטיורדלא"אניפנים:לשתימשתמע

מדדהאניהמקלחת.הלכהיאללה,אלי!".מצטרפתלא

60עםל"מקלט"רטובהומגבתפיג׳מהבכפכפים,לי

!checkראשונהפדיחהמשלחת.אנשי

במארס23רביעי,01?

ישנתיהשעון.אתמקדימהאנישובבבוקר.06:30

בשירותיפיפילעשותהצלחתיאפילוטוב.יותרקצת

אזעקות,ללאעברהבוקרהמתחם.שלקליעה""בול
כהצלחה.הוכתרהההתארגנות

היום:המשךעלכללמרמזלאמתברר,הבוקר,אבל

מתייודעולאמהביתשברחפרכוסים,עםמתוקילד

התרו־מינוניאתלולאזןשיוכלנוירולוגשוביראה

פות:

$TS1$:התרופות$TS1$

$DN2$:התרופות$DN2$חוזרות,חוםמחלותעםוחצישנתייםבתבובונת
לשלו־אותישהפכובאווירנשיקותלעברישהפריחה

לית;

$TS1$;לשלולית$TS1$

$DN2$;לשלולית$DN2$ועוד.ועודכרונית,ופריחהבחזהכאביםעםילדה

מערי־לתורם,בסבלנותממתיניםשקטים,כולם

כים

$TS1$מעריכים$TS1$

$DN2$מעריכים$DN2$ב"הכלמסתכםהואאםגםוהטיפולהייעוץאת

אפי־האמהותאחתדבר".שוםלעשותצריךלאבסדר,

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$בהלםוהיתהלך?",לשלםצריך"כמהאותישאלה

אבלשממש,להואמרתילצחוקכשהתחלתימוחלט

דבר.שוםממש,

מוצפת.עצמיאתמוצאתואניהיום,אמצע.14:00

הק־התנאיםאתטובפוגשלאשליהפרפקציוניזם
שים

$TS1$הקשים$TS1$
$DN2$הקשים$DN2$קצתלקחתיוצאתאניהחולים.ביתפועלשבהם

יובלי.שלהספרמביתהודעהשנכנסהורואהאוויר,

שדי־שבזמןלמורהאמרהוהיאקשה,יוםעליהעבר

ברה

$TS1$שדיברה$TS1$

$DN2$שדיברה$DN2$נופלותכידואגתוהיאאזעקהשמעההיאאיתי"

שאומרתשלי,מאמאהודעהועודפצצות".אמאעל

לאוריכיהיוםבאמצעלילדיםשאתקשרכדאישאולי

יצאוהדמעותוכלמתקשרת,אניאזקצת.קשהגם

"אמא,ליאומרתשליוהנבונההמהממתכשהילדה
וככה,להתגבר".צריכהפשוטאתאותך,אוהבתאני

מקבלתעצמיאתמוצאתאניאותם,לעודדבמקום
ונחמה.עידודמהם

חיבוקמקבלתאנימשניידרלמשלחתמהחבריםגם
אוהבהכישאני"הדברחשובה.תובנהוגםותמיכה

דורשתשאתהואאיתך,ליקשההכישגםאבלבך,

ירון,ליאומרמושלם",יהיהשהכלומכולםמעצמך
לש־ללמודלפנים.ישרלחיים,שיעורמשניידר.אח

חרר.

$TS1$.לשחרר$TS1$

$DN2$.לשחרר$DN2$חבר.שלאכפתיותשלאחדבמשפטחייתמצית

בענק.לקחתי,

בתוךאבלפשוטים,לאהתנאיםעצומים,הגעגועים

10ילדים.ועודעודלהגיעממשיכיםהזוהרגשותסערת

הכלשלך,הטבעיבמקוםלאכשאתה30כמומרגישים

בתמתוקהילדהמקבלתאניושונה.מסורבלמתעכב,

מתלוננתהיאבקייבההפצצותמאזשפתי.עיכובעם

שאיןתלונותשלבלילנשימה,קוצרבטן,כאביעל
מביניםמיידואנחנורפואי,היגיוןשוםשלהןבשילוב

חווה.שהיאהעצוםלסטרסקשורותשהן

שלי,המדהיםהחוליםביתשלהיועציםצוותבזכות
שנשארהרורמן,דפנההפסיכולוגיתעםמרחוקובתיאום

ייעוץולאמהלילדונתלארגןמצליחיםאנחנובארץ,
להלתווךכיצדוהדרכההשפהדוברתמפסיכולוגית

עליה.ולהקלהמצבאת
שרציתי.כמובדיוקהיוםהלךהכללאאז.23:00

שלוהבוקרארוחתאתקיבללאשליהפרפקציוניזם

וואו,אבלהצהריים.ארוחתאתלאגםואוליהיום,
כךבכללגעתהצלחנוהם.וכמההיום,הרווחנוכמה

תודההתרחב.ושלהםשלנוהלבהיום.אנשיםהרבה

הזכות.עלתודהתודה

במארס24חמישי,יום

אותי,מדהימיםשהכיהדבריםאחדבבוקר.06:55
כולם,שלוהקליפותהמגננותיורדותמהרכמההוא
ואמיתית.נוקבתכנה,חברות.כאןנוצרתמהרוכמה

מת־יותר,מאורגניםהבוקראתמתחיליםאנחנוהיום

מצאים

$TS1$מתמצאים$TS1$

$DN2$מתמצאים$DN2$ילדיםכמהפוגשיםאנחנוובצרכים.במצביותר

במיוחדאלינווהגיעובמחוז,שגריםכרוניותמחלותעם

לתרגםשצריךבאוקראיניתמסמכיםשלערימותעם

יותרמסובךנהיההענייןרפואית.דעתחוותלקבלכדי

טרנסלייטבגוגללהשתמשוצריךשיתרגם,מיכשאין

לאוקראיניתדומהשלאהרוסית,דוברותובאחיות
שחשבנו.כמו

שמיידאביו,שלהידייםעלנישא,11בןילדירוסלב,

טוב.לאמאודטוב.לאסימןוזההמיטה.עלאותומשכיב

לנומספרתשלואמאאליו.ניגשותואניהאחותמירי

היהירוסלבבסדר,היההכלחודשיםשלושהלפנישעד

נוירולוגי,כנראהאירוע,עברפתאוםואזלגמרי.בריא
גפיים.בארבעמשותקנותרשלאחריוופרכוס,

שבוהחוליםבביתממושכתלתקופהאושפזהוא

זיהומיות.ילדיםמחלותבמחלקתכאחותעובדתאמו

אבלשיקוםוהחלטיפולקיבלמקיף,בירורעברהוא

להימלטנאלצוואמווירוסלבהופצץ,החוליםביתאז

תפסוההפצצותמזלם,לרועיותר.מרוחקחוליםלבית

עללהםסיפרובישראלמשפחהקרובישם.גםאותם
כדיקילומטרים300נסעווהשנייםשלנו,החוליםבית

יוםאתחוגגירוסלבמתברר,ממש,היוםאלינו.להגיע

ה־11.הולדתו

לדברובליהשנייה,עלאחתמסתכלותואנימירי

נעז־אנחנוהולדת.יוםלוחוגגותשאנחנולנוברור

רות

$TS1$נעזרות$TS1$

$DN2$נעזרות$DN2$שלהאלופההאופרטיביתהמנהלתטרומן,בקרן

ובלונים,עוגהמארגנתוחצישנייהשבתוךהמשלחת,
בצהלתלאוהלנכנסיםוכולםמשלחתחבריאוספות

ושמחה.הולדתיוםשירי

עוטהגופו,אתלהזיזיכולשלאהזה,המתוקהילד

כאילובחיי.שראיתירחבהכיהחיוךאתשלוהפניםעל

גםרגעיםלכמהכאילוקיימת.לאהלחימהרגעיםלכמה

מתקשהאמובהתרגשות,בוכהאביוקיימת.לאהמחלה
שאנימהכלבעולם,הרפואהומכלאיפוק.עללשמור

הפוגהשלרגעהזה.הרגעאתזהמהיוםאיתילוקחת

אפשרית.בלתיסיטואציהבתוךואושר

במארס25שישי,01?

קיבלנוהבוקראזעקות,נטולייומייםאחרי.16:15
לעזורבדיוקירדנוהאזעקותבאחתמכובדת.מנהמהן
הצהריים.אחרשישיביוםמשהויששבת.חלותלהכין

מהאינטנסיביותבמעברהנרות,בהדלקתהזה,בשקט

המיוחדשבתובערבהשבת.שללקדושההשבועשל

הזוי""מצבלפולין.שהועברלאהדנילו,התינוק

הערה




היום"7שארמדהימהבאנרגיהאותנוממ7אשהואמרגש,כךכ7ש7ואמאועםאיתו"המיבור7ב.אקועוברדאון,תסמונתעםי7דמטביי,

אנשי60בילינובאוקראינה,במרתףאוכלבחדרהזה,

ענקי.שבתשולחןסביבביחדמשלחת
תינוקתלבדוקליקוראיםהארוחהאחריקצת.23:00

ומגלהילדים,אשפוזלחדריורדתאניחודשים.10בת

חוליםביתמנהלתסגןובהםבכירים,רופאיםשלושהשם

סביבכולםדחופהורפואהנמרץטיפולאחיותוחמש

הבדיקותכלאתלהעושיםאנחנושבוכה.אחתתינוקת

שלדחופיםלמצביםאולטרה־סאונדכוללהאפשריות,

"עצירות".בהחלטמסוכןחירוםמצבומאבחניםהבטן,

רפואיצוותאנשיתשעהעצמנו,אתמוצאיםאנחנוכך

קטנטנהתינוקתסביביושביםחירום,במצבימומחה

משקלעלליציאה.רוחבקוצרומחכיםחצות,אחריעד
רופאים"כמהכךנורה?"להחליףכדיצריךאנשים"כמה

תתפנה?"אחתשתינוקתבשבילצריךמשניידרואחיות

בסאוס26?ומשנת,

כךעלקיטרתיטעות.עשיתיבלילהאתמול.09:00
ישדחופה.רפואהשלמקריםמספיקרואהלאשאני

"איזהלהגידאסוררפואיים:צוותיםביןמדוברלאכלל

קי־אניאבלשקטה".משמרת"איזואוהיום"פהרגוע

טרתי,

$TS1$,קיטרתי$TS1$

$DN2$,קיטרתי$DN2$ילדיםשניהבוקרמגיעיםשליהקיטורולכבוד

שנסערכבידיעלנדרםוחצי,שנהבןהאחד,קשה.במצב

חודשים,שבעהבןדנילו,השני,מכאבים.וצורחלאחור

שלוהפניםעלמלהציץורקענק,במעילעטוףמגיע

פה.שנראהחולההכיהילדכנראהשהואמבינהאני

חודשייםכברשלו,ההוריםמספריםהזה,הקטנטן

מהמ־ברחשלהםהקבועהילדיםרופא"חלש".נראה

דינה

$TS1$מהמדינה$TS1$

$DN2$מהמדינה$DN2$להתנשםהתחילהתינוקובינתייםהמלחמה,בגלל

"חיוורהיום.שעותרובוישןלהתהפךהפסיקבהנקה,

הילדשלהצבעלעומתאנדרסטייטמנטזהסיד"כמו

בידיים.לינוזלפשוטהואהזה.

שישמתבררמהיריםמעבדתיובירורבדיקהאחרי

בהקדםדםמנתלקבלצריךוהואקשה,אנמיהלו

להעבירשצריךלנוברורואיטי.זהירובאופןהאפשרי,
העברהלומתאמיםואנחנוגדול,במרכזלטיפולאותו

אפילואנחנוהמטולוגית.למחלקהבלבוב,חוליםלבית

בירור.להמשךתוכניתלגבישםהרופאהעםמדברים

להורים,לספרכדינלהביםחוזריםכשאנחנואבל
ההוריםטילים.שלושהנופליםבלבובאזעקה.מתחילה

במצבעצמנואתמוצאיםאנחנוכךלנסוע.מפחדים

לתתכדיאבלדחוףרפואיטיפולצריךילדשבוהזוי,

יותרמהמלחמה.לאזוראותולהכניסצריךאותולו

בשלחייםוסכנתדםמתןאודם,מתןאימסוכן

אינההיאגםיציבלאבמצבלישראלהטסההפצצה?

יכוליםלאאמבולנסיםהאזעקותובגללבטיחותית,

תקועים.אנחנואותו.ולפנותלהגיע
ד"רהזדמנויות.חלוןנוצרהאזעקותבזכות.21:00

מקוםלארגןמצליחמשניידר,ילדיםכירורגסגל,מיכאל
אמבולנסואפילובפולין,חוליםבביתמתאיםאשפוז

מי־לגבול.והוריוהתינוקאתשייקחומתנדביםשל

כאל

$TS1$מיכאל$TS1$

$DN2$מיכאל$DN2$המוןפהלייצרוהצליחמאוקראינה,במקורהוא

למטופלים.סיועלטובתקשרים

המשפחהאביאתמאלץהזהשהפתרוןלמרות

אסורגיוסבגיללגבריםכיומבנו,מאשתולהיפרד

אתלילדלתתמחליטיםאנחנואוקראינה,אתלעזוב

השעהלקראתוכך,עבורו.בטוחהכיבמקוםהטיפול

הק־אתומפנהמתנדביםאמבולנסמגיחבלילה,22:00

טנטן

$TS1$הקטנטן$TS1$

$DN2$הקטנטן$DN2$תורהבחיבוקיהיוםאתמסיימיםאנחנואמו.ואת

המשפחה.לשלוםגדולהובדאגההאב,של

בסאוס28שני,?ום

עשרותבהמוניהם.אלינונוהריםהםהיום.12:00

שלאמעקביםעםממושכות,כרוניותבעיותעםילדים

שיודעלמישאפילומסמכיםשליםעםבזמן,בוצעו

טובהרופאהלהיותרוצהאנילפענח.קשהאוקראינית

ונפרו־קרדיולוגיהללמודרוצהאניבשבילם.יותר

לוגיה,
$TS1$,ונפרולוגיה$TS1$

$DN2$,ונפרולוגיה$DN2$לע־ללמודרוצהאניונוירולוגיה.והמטולוגיה
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$מנסיםואנחנורשמי.כליותוסונרשלםלבאקו

שעות,לוקחוזהיודעים.שאנחנוטובהכיאתלעשות
מספיק.לאמרגישעדייןוזה

מודים.מרוצים,מאושרים,כךכליוצאיםהםאבל

בגולגולת,שבראחרילביקורתתינוקתעםשמגיעהאמא
עצמהושהיארעש,מכלנבהלתשהילדהלנומספרת

אולטרה־סאונדלהעושהאנימהמצב.נוראיתבחרדה

צורךללאיפהמחליםשהשברלהומראהמהיר,לאבחון

פסיכו־עםבזוםשיחהלהמתאמיםאנחנומעקב.בהמשך

לוגית

$TS1$פסיכולוגית$TS1$

$DN2$פסיכולוגית$DN2$אותה.ומרגיעההדרכהלהשנותנתהשפהדוברת

אניובוכה.הידייםאתלנומנשקתהיאיוצאת,כשהיא

מרגישלפעמיםקצת.אותהלחבקאיתה,להישאררוצה

הזו.ההקשבהבשבילרקמגיעיםשחלקםלי

בטלפון,להסתכלסוף־סוףמגיעהכשאני.19:00
שהעברנוהתינוקדנילו,שלמאמאהודעהלימחכה

ושו־דם,מנתקיבלשהואאותימעדכנתהיאלפולין.

לחת

$TS1$ושולחת$TS1$

$DN2$ושולחת$DN2$הטיפולואתלושעשוהבירורתוצאותאתלי

ThaThank"במשפטמסיימתהיאלו.לתתשהחלו

for ccaring,you are our angelנמס.שליוהלב", וה

בסאוס29שליש?,יום

מתקתקיםלשגרה.מחוץשגרהלמעיןנכנסנו

מק־כוחות,משלביםכולםביעילות.עובדיםעניינים,
בלים

$TS1$מקבלים$TS1$
$DN2$מקבלים$DN2$50-30אקוטיותבעיותמגווןעםביממהילדים
אוכללית",ל"בדיקהמגיעיםהםלפעמיםוכרוניות.

מגליםאנחנוולפעמיםלב","תשומתחופשיבתרגום

עכשיו.עדמענהקיבלושלארפואיותבעיות

מגיעדאון,תסמונתעםמתוקילדמטביי,.12:00

אולטרה־לועשיתיתקין.לאשיצאלבאקולמעקב

סאונד

$TS1$אולטרהסאונד$TS1$

$DN2$אולטרהסאונד$DN2$לוונטלאלכסד"רהקרדיולוגעםבלייבמהיר

בלייבהזההפעולהשיתוףבישראל.שנמצאמשניידר,

אפילוהאנושיהחלקאבלמקצועית,מבחינהמדהיםהוא

להתגלגלמפסיקלאהזההמתוקוהילדמרגש,יותר

מצ־פרצופיםלועושהאניהבדיקה.כלבמשךמצחוק

חיקים,

$TS1$,מצחיקים$TS1$

$DN2$,מצחיקים$DN2$האוהל.כלאיתוויחדלצחוקמפסיקלאוהוא

מרגש,כךכלשלואמאועםאיתוהחיבורהאלהבדקות
היום.לשארמדהימהבאנרגיהאותנוממלאשהוא

שעברנו,הצחוקתרפייתאחרישעותכמה.16:00

שממנהבברךנפיחותעםבתילדהטאיסיה,מגיעה

הב־עלעובריםאנחנוחודשים.כמהכברסובלתהיא

דיקות

$TS1$הבדיקות$TS1$

$DN2$הבדיקות$DN2$פרופ׳עםמתייעציםבאוקראינה,עשתהשהיא

ביש־שנמצאמשניידר,ילדיםראומטולוגאמריליו,גיל

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$בהזרקהטיפוללהמשךוהנחיהאבחנהלהונותנים
עדלמדי,שגרתינראההכללמפרק.סטרואידיםשל

לכרותצריךלא"מה,בדמעות:אותנושואלתשאמה

שהןהדיאגנוזהשזולנומתבררכךהרגל?!".אתלה

כברבחרדהחיותוהןהמקומיים,הרופאיםמאחדקיבלו

והיאמשתחרר,סוף־סוףהזההפחדארוכים.חודשים

לבכות.הפסיקהלא

בםאום30רביע?,?ום

האחרונות,השנתייםבכלהושבתתי.בערבאתמול

עשי־ואפילוזה,אחרבזהקורונהלחולינחשפתישבהן

תי

$TS1$עשיתי$TS1$

$DN2$עשיתי$DN2$היהשליהבןנדבקתי.לאקורונה,לילדיהחייאות

פהאבלוכלום.במיטה,מחובקתאיתווישנתיחיובי

חודשים,בןדנילו,

ענק,במעילעטוףמגיע
הפניםעלמלהציץורק

שהואמבינהאנישלו

חולההכיהילדכנראה

שישמתבררפה.שנראה

ואנחנוקשה,אנמיהלו

בביתטיפוללומתאמים

אזאבלבלבוב.חולים

בלבובאזעקה.מתחילה

טיליםשלושהנופלים

עםשמגיעהאמא

אחרילביקורתתינוקת

מספרתבגולגולת,שבר

נבהלתשהילדהלנו

עצמהושהיארעש,מכל

אנימהמצב.בחרדה

אולטרה־להעושה

סאונד

$TS1$אולטרהסאונד$TS1$

$DN2$אולטרהסאונד$DN2$מהירלאבחון

מחליםשהשברומראה

היאיוצאת,כשהיאיפה.

הידייםאתלנומנשקת

סובלת,7בתטאיסיה,

במהכברבברךמנפיחות

עובריםאנחנוחודשים.

שלה,הבדיקותעל
ראומטולוגעםמתייעצים

ומחליטיםבארץ,ילדים

סטרואידים.הזרקתעל

למדי,שגרתינראההכל
אותנושואלתשאמהעד

צריךלא"מה,בדמעות:
הרגל?!"אתלכרות

הערה




ובבוקרהקאות,שלשלםלילהבגדול:אותהחטפתי
עצמי.אתלהריםיכולתילא

כמעטאיןכוכבים,חמישהמלוןבדיוקלאזה

צריךלהקיאוכדיזוכרים?(,בור,)שירותיאסלות
שהואבמקוםחולהלהיותקשוחקומות.שתילרדת

שרגילהאני,פראיירית.לאהזווהקורונההבית.לא

שלארקלאכרגיל,לעבודהוללכתאקמוללקחת

לאמיםבקבוקאפילוהרגליים,עללקוםהצלחתי

לפתוח.הצלחתי

משלחתפה,שליהשנייההמשפחהאתליישלמזלי,

מש־ואחותאחויוספית,ירוןאיתי.שבאוהמלאכים

ניידר,

$TS1$,משניידר$TS1$

$DN2$,משניידר$DN2$־95מסיכותשמוnלהרכיבהגיעודקהובתוך

מחדרמשלוחיםקיבלתינוזלים.ליולתתעירוילי

פתוח,ליהשאירוהםהמיםבקבוקאתואפילוהאוכל,
אפשרשאימופלאקשרפהנוצרלזוז.אצטרךשלא

יהיהוהואהחיים.לכלאותושהרווחנובמילים,לתאר

לארץ.כשנחזורגדולהגדולהמתנה
מצדמתהפכתאנישינה.נדודיבוקר.לפנות04:30

קשיםחוליותכאביבגללזהאםלהביןומנסהלצד
שזהלהניחסבירטורדניים.חלומותאוהקורונה,של

בראשעוברתהשניים.שלבמיוחדכיפילאשילוב

מאזלעצמםחזרושלאמכירהשאניהאנשיםכלעל

אליומתגנבותונשימתיתפיזיתבקורונהשחלו

האםארוך?לטווחבייפגעזה"האםשלמחשבות

אופטלגיןעםאותןלסלקהולכתלעצמי?".אחזור
לישון.לחזורולנסות

במארס31חמישי,יום

אניפלא.תרופתזושאופטלגיןמתברר.08:00

ולחזורמסיכהלשיםהרגליים,עללקוםמצליחה

שצ־כמומיגוןעםחיובית,שאניבידיעהלעבוד

ריך,

$TS1$,שצריך$TS1$

$DN2$,שצריך$DN2$צוותאישכאשרבארץ,אחרים.להדביקלאכדי

אבלבבית.ימיםחמישהבןלבידודנשלחהואחיובי,

בידודלמתחםעובריםאמנםשנדבקוצוותאנשיכאן

n־95מסיכתשמיםבוקר,מדיקמיםאבלהספר,בבית

כרגיל.בחוליםומטפליםמגן,ומשקף

אחד"צ׳אנסישילדים"עםומטופל.שחר־ניסןקרןד"ר

שפגשנומשבדיהלקבוצהמעביריםאנחנו.11:30

מתחיליםפתאוםהחולים.בביתסיבובבאזורבמקרה

רואיםהחוויה,בתוךלהיותבמקוםהסוף.אתלהריח

ונהיהפרידה.שלבחוויהברטרוספקטיבה,לרגעאותה

המופלאהמקוםאתלראותחמוץ־מתוק.קצתלי

המרקםאתדבר,לכלחוליםביתכמושמתפקדהזה,
זריםשהיואנשיםחבורתשלכךכלהמיוחדהאנושי

ונהיומקוםשוםבאמצעמשימהלתוךנחתולזה,זה

שמתייעץבשני,אחדלטפלשעוצרכזהמגובש.צוות

המרגיזואתהרעואתהטובאתביחדוחווהומשתף

הזה.הטירוףשבכלהמרגשואת

שללאוהליםפעמיםכמהעודלהיכנסרוצהאני

עודאותםלראותאותם,להכירהאחרים,הצוותים

רוצהאניבעיקראבלמהם.ללמודעובדים.קצת

ניבעומרוד"רשרור־ניסןקרןד"רהן1}מירירזמט,נועהמשיוז,ערןד"רבריום,אינהסגל,מיכאלד"רמשה,יוספיתפוקס,ירוןמימין:שניידר.משלהתהברי

כשהמ־המלוכדהביחדשלהזוהחוויהאתלשמר

שפחות

$TS1$כשהמשפחות$TS1$

$DN2$כשהמשפחות$DN2$ואפשרגעגוע,המוןוישרחוקותכולםשל

השני.עלאחדרקלהישען

רבאפהדש!ש/יום

בברך,הדלקתעםהילדהטאיסיה,שלאמא.14:00

התרופהובתוכההמרקחתמביתשקיתעםמגיעה

עוזרהאחירוןהמפרק.לתוךלבתהלהזריקשצריך

אנחנוסטרילי,ושדהמתאיםמקוםעםלהתארגןלי

ונותניםההזרקה,אזוראתשמאלחשתמשחהמורחים

לאף.בתרסיסהרגעהתרופתלה
הרגלאתלטאיסיהלהחזיקמתכונןשלםצוות

זההעבודהאתבסוףשעשהמהאבלתזוז,שלאכדי

מלר"דאחותמנועה,וחיבוקהסלולריבטלפוןסרטון

בחיוך,ההזרקהאתעוברתהאלופהטאיסיהשניידת
אחריהןכאילומחויכות,הביתההולכותואמהוהיא

למ־לחזוראותןמזמיניםאנחנופארק.בלונהביקור

חרת

$TS1$למחרת$TS1$

$DN2$למחרת$DN2$,לישראל.הביתה,חוזריםשאנחנולפנילביקורת

באפרילשבת,יום

דימיט־לביקורת.מגיעותואמהטאיסיה.12:00

ריו,

$TS1$,דימיטריו$TS1$

$DN2$,דימיטריו$DN2$כלפהאיתנושעובדלרפואהאוקראיניסטודנט

הגופנית.לבדיקהאלימתלווהומתרגם,עוזריום,

בהשתאות.קוראהואחמה!"לאבכללכבר"הברך

היתהשהבוקרבאושרלנומספרתטאיסיהשלאמא

היאכאבים.ללאהתעוררהשבתההראשונההפעם

אחדלכלהכינהשטאיסיהציוריםמהתיקמוציאה

ומ־ ""love 1 lovedoctors 1"כתובשליהציורעלמאיתנו.

צוירים

$TS1$ומצוירים$TS1$

$DN2$ומצוירים$DN2$שישחושבתלאאנידוד.ומגיניבענןקשת

באוהל.יבשהאחתעין

ציוד.ואריזתפרידהבטקסיעמוםהערב.19:00

במי־מאיתנונפרדותהספרביתומנהלתהעירראשת

לים

$TS1$במילים$TS1$

$DN2$במילים$DN2$ידיעלחתוםאוקראינה,דגלומתנות.מרגשות

בביתמרכזיקירעלנתלההמשלחת,מחבריאחדכל

להוטיםכולםשנוצרה.האמיצהלחברותמזכרתהספר,

להיפרד.עצוביםקצתגםאבלהבית,אתכברלראות

הלילה,שלהקטנותהשעותעדיחדמבליםאנחנו
הזההמופלאבחיבוריחדהאחרוניםמהרגעיםנהנים

גמורים.זריםהיומזמןלאממששעדאנשיםבין

זישואדהחזרהבאפו־יו.ראשון,01?
שלגשלצחורלבןנוףניבטמהחלוןבבוקר.07:00

העזיבהלכבודהחוליםביתאתמקשטמעט,שנערם

השנתייםבכל

שבהןהאחרונות,
קורונהלחולינחשפתי
נדבקתי,לאזה,אחרבזה
אותהחטפתיפהאבל

אתליישלמזלי,בגדול.

שליהשנייההמשפחה

המלאכיםמשלחתפה,

פהנוצראיתי.שבאו

אפשרשאימופלאקשר

במיליםלתאר

שלצביטהעםמתערבביםהביתהגעגועיםשלנו.

יחדושניהםפה,שקםהזההמיוחדמהדברפרידה

חושבתאניהמסע.הסתייםזהו,דמעות.לימעלים

לפרקאותו,להפניםשאתחילעדזמןעודשייקח
לעכל.לגורמים,אותו

וחדורתמוטיבציהמלאתמגיעההחדשההמשלחת

ויוצאים.במקום,קטןסיבובלהםעושיםאנחנואנרגיה.

סוףאתרשמיתמסמלפוליןשללצדהגבולמעבר

במלחמה.יותרנמצאשלאלעולםחזרנוהמסע.

שקיבלנוהציוריםאתבתיקאיתילוקחתאני
באמצעהזה,המקוםאתובלבתודה,לאותמהילדים

וחמלה,אנושיותשלחלקהיצרנושבומקום,שום
עםושלנוהשני,עםאחדואוהבנקיאנושי,חיבור

משנהשלאהתחושהאצליתישארלעולםהמטופלים.

תנאיםבאילומשנהולאההיסטוריה,משנהלאאיפה,

אהבה.לייצראפשראדמותעלימקוםבכל

batchene@gmail.com

הביתהגעגועים

צביטהעםמתערבבים

מהדברפרידהשל

אניפה.שקםהמיוחד

בתיקאיתילוקחת
שקיבלנוהציוריםאת
תודה,לאותמהילדים
הזה,המקוםאתובלב

מקום,שוםבאמצע
שלחלקהיצרנושבו

וחמלהאנושיות

ההומניטרי:ניה"ח
,מחלקותמיוןתדרי
מתקדםוציודאשפוז
שהוקםמאיר""כוכבההומניטריהחוליםבית

15כללאוקראינהשבמערבמוסצ׳יסקהבעיר

לידהחררמיון,חדריהוקמושבהםענק,אוהלי

ביןונשים.ילדיםפנימיות,אשפוזומחלקות
אולטרה־רנטגןמכשיריהיושנשלחהציוד

סאונד

$TS1$אולטרהסאונד$TS1$

$DN2$אולטרהסאונד$DN2$,מש־ו"הולולנס"מעבדה,ציודנייד

קפיים

$TS1$משקפיים$TS1$

$DN2$משקפיים$DN2$מומחיעםלתקשרניתןשדרכםמיוחדים

בארץ.רפואה
בשי־רה"ממשרדידיעלנשלחהחוליםבית

תוף

$TS1$בשיתוף$TS1$

$DN2$בשיתוף$DN2$והת־והחוץ,הבריאותמשרדיעםפעולה

בסס

$TS1$והתבסס$TS1$

$DN2$והתבסס$DN2$ביה"חשלוהרפואיהלוגיסטיהממשקעל

צוותאנשיהובילובילדיםהטיפולאתשיבא.

תשעהיצאושממנוכללית,מקבוצת"שניידר"

וחמישהורופאותרופאיםארבעהצוותאנשי

טו־הראשוניםהשבועייםבמהלךואחיות.אחים

פלו

$TS1$טופלו$TS1$

$DN2$טופלו$DN2$כ־004מתוכםאיש,כ־005,2החוליםבבית

באוקראינהלהישארמיועדהחוליםביתילדים.

אליוהגיעהשעברובשבועהחודש,סוףעד

רפואי.צוותשלשלישיתמשלחת

צילום:
דוברות
מרכז

שניידר
לרפואת
ילדים

הערה



