
מגזין

ראומרים שאלוהים מעמיד אנ
שים במבחנים קשים רק כשהוא 
שיוכלו  ויודע  בחוסנם  בטוח 
מהם  לצאת  ואף  בהם  לעמוד 

כנר זה  ואופטימיים.  רמחוזקים 
הנחית  כאשר  שחשב  מה  אה 
מכה כפולה על משפחת מעיין 

מכפר ורדים. 
שנים  חמש  של  זמן  בפרק 
בלבד איבדו גל ויפעת מעיין את 

רבנם הבכור, תום, שחלה במח
רלת כבד גנטית ונדירה שהסת

עוד  ואז,  למותו,  והביאה  בכה 
בטרם ניתנה להם שהות לעכל 
וללמוד  הטרגדיה  עוצמת  את 

הש מחול  החל  בצילה  רלחיות 
בנימין,  הצעיר,  הבן  סביב  דים 
שחלה באותה מחלה והיה זקוק 
בשנה  דחופה.  כבד  להשתלת 

בנ בגופו של  הושתל  רשעברה 
בגופו  שנקלט  בריא  כבד  ימין 
והציל את חייו, הגם שהם אינם 

פשוטים לגמרי.
פו הראשונה,  בפעם  רעכשיו, 

תחים גל ויפעת את דלת ביתם 
ואת ליבם ומספרים בגילוי לב 
מרגש ומצמרר על כל השלבים 
בדרך החתחתים שעברו בשנים 

האחרונות.
אחרי שהאזנתי להם, דבר אחד 
הזה  הסיפור  לגמרי:  לי  ברור 
הוא סיפור על ניצחון הרוח, על 
תעצומות נפש יוצאות דופן של 
הילד  של  יותר  ועוד  ההורים, 
שהמחלה  שהחליט  הזה  הקטן 
הזו גבתה די ממנו וממשפחתו, 
את  שינה  הוא  השני  ובסיבוב 
מאזן הכוחות וניצח אותה. ניצח 

כמו גדול.

בארץ זה לא ריאלי
מעיין  משפחת  של  המסע 
מתחיל בתום, שנולד עם מחלת 
בזמן   P.F.I.C הנדירה  הכבד 
שהרפואה עדיין לא ממש ידעה 
הרבה על המחלה, שלא לדבר על 

רטיפול או מניעה. יפעת: "לצע
רי, עם תום פספסנו את העיתוי 
הנכון להשתלה, למרות שידענו 
הוא  היום  כשנולד שבבוא  עוד 
שנים  כחמש  לפני  לה.  יזדקק 

ולהידר להסתבך  החל  רמצבו 
החולים  בבית  אושפז  והוא  דר 
'שניידר' לילדים בפתח תקווה. 

סרט גידול  אבחנו  רהרופאים 

המוות של הבן הבכור, תום l החשש 
לחייו של הבן הצעיר, בנימין, שחלה 

באותה מחלת כבד l החיפוש 
אחר תורם l ההמתנה הארוכה 

והסוריאליסטית בפלרמו l ניתוח 
השתלת הכבד l ההחלמה l החזרה 

 l והדאגה היומיומית עכשיו l לשגרה
יפעת וגל מעיין מכפר ורדים מספרים 
בפעם הראשונה על מה שעבר עליהם 

בחמש השנים האחרונות

לא  כבר  הזה  ובשלב  בכבד  ני 
כשמלאו  בהשתלה.  טעם  היה 
לו 13 תום הלך לעולמו והותיר 

וב מבולבלים  שבורים,  ראותנו 
עיקר צמאים למידע על הגורם 
שהכה בו, וגם בבנימין שאובחן 
כחולה כבר כשמלאו לו שישה 
חודשים. אז החל מרוץ מסביב 

רלשעון ברוב בירות אירופה במ
הזאת  המחלה  מהי  להבין  טרה 

רומאיפה היא נפלה עלינו. התה

ליך הזה גילה לנו ששנינו בעצם 
נשאים של המחלה שהבנים חלו 
נועה  את  גם  בדקנו  מיד  בה. 
)14(, הבת האמצעית שלנו, ורר

ווח לנו מאוד כשגילינו שנועה 
נשאית של המחלה.  לא  אפילו 
גם  למדנו  יותר  מאוחר  בשלב 
שלא מעט בני משפחה מדרגה 
שלי  בצד  גם  ושנייה,  ראשונה 
וגם בצד של גל, הם נשאים של 

אותה המחלה.

"המשפחה יצאה 
מחוזקת"

ענת יתח צילומים: אחינועם כץ
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גל, יפעת ובנימין מעיין. 
"המודעות בארץ להשתלת 
איברים היא נמוכה מאוד"

במח מדובר  כללי  ר"באופן 
בראשית  שהתגלתה  גנטית  לה 
ממושביה  באחד  ה-80'  שנות 
של כת האמיש בארצות הברית. 

באי גם  אובחנה  היא  כך  ראחר 
הבעיה  התיכון.  ובמזרח  רופה 

רהגדולה הייתה לאבחן את המח
לה הזאת עד השנים האחרונות, 
לכן גם לא ניתן היה לעלות על 

רזה במהלך ההיריון שלי עם בנ
ימין. 'פריצת הדרך', אם אפשר 

הייתה  כך,  לזה  לקרוא  בכלל 
שעורך  בלונדון  חולים  בבית 
השתלות כבד. שם פיתחו שיטה 
המחלה  סוג  לאבחון  מסוימת 
יש  )למחלה  בנימין  ממנה סבל 

שלושה סוגים שונים(".
קצה  את  לכם  שהיה  ואחרי 
השלב  היה  מה  הזה,  החוט 

הבא?
התחקי שלב  "אחרי  ריפעת: 

בהן  היו שנתיים  והלימוד,  רים 

ניהלנו מעקב דרוך, כדי  פשוט 
הרגע  את  חלילה  נפספס  שלא 

רשבו חלה החמרה. ידענו שהר
הוא  שכאשר  וידענו  יגיע,  גע 
יגיע חייבים לפעול מהר ולהגיע 
להשתלה תוך תקופה קצרה. כל 
עוד לא חלה אותה החמרה, לא 
רשימת  לשום  להיכנס  יכולנו 
הגיעה,  אכן  וההחמרה  המתנה. 

באפריל 2009".
גל: "בשלב הזה היה לנו ברור 

שלא נוכל לעשות את זה לבד, 
צוות  עבודת  תידרש  ושכאן 
מתוך  ומקיפה  אינטנסיבית 
שיתאים  תורם  למצוא  מטרה 
לבנימין. זה היה השלב שבו גם 
של  הראשון  שהמעגל  גילינו 
המשפחה לא יוכל לעזור, מאחר 
של  נשאים  היו  כאמור  שרובם 

החב קמו  בעצם  אז  רהמחלה. 
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צרי היינו  חי  מתורם  רהשתלה 
כים לעבור את ועדת האתיקה, 

רוגם זו פרוצדורה ממושכת ומ
סובכת. רק כדי להגיע לוועדה 

רצריך היה להמתין לפחות שלו
שלבנ בטוח  לא  חודשים.  רשה 

בכלל,  הזה.  הזמן  את  היו  ימין 
רהמודעות בארץ להשתלת איב

וחבל.  מאוד,  נמוכה  היא  רים 
גם אנשים שחותמים על כרטיס 
אד"י וחלילה נפטרים, אבריהם 

רלא ייתרמו אם המשפחה תתנ
רגד. אם לא תיעשה פעולה חקי

קתית המצב יישאר כפי שהוא. 
זה  את  קולטים  אנשים  לצערי, 

רק כשזה מאוחר מידי".

מתמקמים בפלרמו
מק אנחנו  הזה  הראיון  ראת 

וגל,  יפעת  של  בביתם  יימים 
וכשאנחנו מגיעים שני הילדים 
מגיח  פתאום  בחדריהם.  כבר 
נדרכת  ויפעת  מחדרו  בנימין 
שטף  את  מפסיקה  היא  באחת. 
מדוע  להבין  ומבקשת  הדיבור 
אחרי  משנתו.  פתאום  התעורר 
שהיא מבינה שהכל בסדר ושכל 
שהיה דרוש לו זה מעט מים היא 

נרגעת וממשיכה.
את כל הזמן על המשמר.

"כן, אני דואגת תמיד, אבל זה 
ברור".

איך הסתיימו החיפושים אחרי 
תורם?

ר"בסופם של החיפושים מצא
נו מועמד שעשוי היה להתאים 
חייל בשירות  היה  זה  לבנימין. 
סדיר, קרוב משפחה לא מדרגה 
ראשונה. הוא לא היסס להתנדב 
לעזור וגם ערך בדיקות התאמה 
ראשוניות. במקביל מצאנו שני 
בתי חולים, אחד במיאמי ואחד 
בפלרמו, סיציליה. העדפנו את 
מיאמי, אלא שאז קיבלנו טלפון 
מבית החולים בפלרמו, וביקשו 
מאיתנו לבוא להערכה. הסבירו 
להם  אין  יתאים,  זה  שאם  לנו 
בתנאי  לארץ  שנחזור  בעיה 
החולים  לבית  להגיע  שנוכל 
שיודיעו  אחרי  שעות  כארבע 
את  בדקנו  תורם.  שנמצא  לנו 
אפשרי  שזה  ברור  והיה  העניין 
לשכור  נוכל  הצורך  ושבמקרה 
בזמן  ולהגיע  מטוס-אמבולנס 

רלפלרמו. אגב, לא חיכינו לקו
פת חולים, היה לנו ביטוח פרטי 

שכיסה את ההוצאות הללו".
חולים  מבית  חששתם  לא 

־בסיציליה? אחרי הכל לא מדו
בר במרכז רפואי גדול בארצות 

הברית או באירופה.
אבל  מאוד,  "חששנו  גל: 
בחום  המליצה  בארץ  הרופאה 
נסענו.  לכן  אותנו.  והרגיעה 

רמצאנו שם צוות אחראי ומקצו
עי מהשורה הראשונה. הבנו גם 
שמדובר במרכז רפואי שמנוהל 
אמריקניים,  סטנדרטים  פי  על 
וכבר אז ירד מעט מפלס המתח. 
לעשות  התחילו  שהם  ברגע 
לבנימין את הבדיקות הדרושות 
וראינו את רמת הדיוק והירידה 
והיה  האסימון  נפל  לפרטים, 
הנכון  למקום  שהגענו  ברור 
הכי  בידיים  נמצאים  ושאנחנו 

טובות שאפשר לבקש.
"היה גם ברור לנו שאנחנו לא 
שאנחנו  לארץ,  בכלל  חוזרים 

רנשארים שם וממתינים כדי שהי
לד יהיה בהשגחתם וכדי שיביאו 
אופטימלי.  במצב  לניתוח  אותו 
אני חזרתי לארץ רק כדי לארגן 

ראת העניינים בבית ולדאוג לנו
בכפר.  להישאר  שהעדיפה  עה 
ערכנו לה תכנית מסודרת, איפה 
היא נמצאת ומתי, סידרתי את כל 
במקום  הודעתי  סידור,  הדרוש 
הצפויה,  היעדרותי  על  העבודה 

לוו יחליטו  אם  שגם  רוהבהרתי 
תר על שירותיי אני אבין. בדיוק 
התחלתי אז לעבוד בתאגיד המים 
המנהל  ולשמחתי  זיו'  'מעיינות 
הזמני נתן לי אור ירוק ואמר לי 
'אל תחזור עד שהילד יהיה בריא'. 
יוני 2009, שנת  היה בחודש  זה 
לסיומה  קרוב  הייתה  הלימודים 
באומנויות  מטפלת  יפעת,  וגם 
שהיא  להודיע  דאגה  במקצועה, 
לא תוכל להיות כאן עד סוף שנת 
הלימודים. כשסיימתי את כל זה 
חזרתי לפלרמו עם החייל הצעיר 
ששמו בן, שהיה מועמד לתרום 

כבד לבנימין".
יפעת: "אני בינתיים הייתי עם 
בנימין בפלרמו. היה מתאם שהיה 
ביממה  שעות   24 אלינו  צמוד 
ומתורגמן שהוצמד אלינו, אדהם, 
שלומד  איכסאל  הכפר  תושב 
רפואה בפלרמו. בינתיים שכרנו 
במרחק  שהייתה  בפלרמו  דירה 
החולים.  מבית  ספורות  דקות 
העיר  של  העתיק  ברובע  גרנו 
ששופץ  עתיק  פאלאצו  באיזה 
ושודרג והיה ממוקם מעל שוק. 
והדאגות,  הלחץ  כל  בתוך  וכך, 
להישבות  שלא  היה  אפשר  אי 
המדהימה  העיר  של  בקסמיה 
תוססת,  עיר  היא  פלרמו  הזאת. 
הבנו  בינתיים  ומקסימה.  סואנת 
תורם  מעדיף  החולים  שבית 
והמשמעות  באמצעותו  שיגיע 
הייתה שצריך להמתין בסבלנות. 
אז החלטנו שאם אנחנו כבר כאן 

להיבדק  התנדבו  ופשוט  רים 
כדי לדעת אם הם מתאימים. זה 
לגמרי לא מובן מאליו, למרות 
שמדובר בכריתת אונה של כבד 
תחדש  היא  בריא  אדם  שאצל 
לוקח  אתה  עדיין,  עצמה.  את 
אדם בריא ושם אותו על שולחן 
מגיע  היה  לא  אליו  הניתוחים, 
מקרה,  בכל  אחרות.  בנסיבות 
מיד  נפסלו  המתנדבים  רוב 
מועמד  רצו  שהרופאים  מאחר 
שגילו יהיה מתחת ל-50. ובכל 
זאת היוזמה והרצון הכן לעזור 

ריגשו אותנו עד דמעות".
יפעת: "כשהבנו שזה לא ילך 

רכתבנו מייל שהיה מיועד לבו
חלקם  בתפן.  הספר  בית  גרי 
למרות  תום,  של  חברים  היו 
שהיו גדולים ממנו. המייל הזה 
הגיע להמון אנשים וממש יצא 
הוצפנו  בעצם  ומאז  משליטה 
לא  ברור שפשוט  והיה  בפניות 
נוכל לענות לכולם. באותו שלב 
ישבו פה עשרות אנשים שפשוט 
לכולם  הפניות.  כל  את  סיננו 
שלחנו חומר הסברה ששפך אור 
ועל  ההשתלה  על  המחלה,  על 

במק בה.  הכרוכים  רהסיכונים 
ביל בנינו צוות שראיין את כל 

מרכז לחפש  והתחלנו  רהפונים 
שמתמחים  בעולם  רפואיים  ים 

בהשתלות בילדים".
־מראש פסלתם אפשרות להש

תלה בארץ?
זה  שפסלנו.  לא  "זה  יפעת: 

מבחי ריאלי  לא  היה  רפשוט 
כאן.  האיברים  תרומת  קצב  נת 
לרשימת  להיכנס  כשניסינו 

שבח הבנו  בישראל,  רההמתנה 
התבצ לא  האחרונה  השנה  רצי 

בילדים,  כזו  השתלה  כלל  עה 
ובנימין  תורמים.  היעדר  בשל 
אפילו לא היה ראשון ברשימה. 
מה שעברנו  את  אחרי שעברנו 
עם תום, לא יכולנו לקחת שום 

צ'אנס נוסף.
שעברנו  מה  אחרי  "בנוסף, 

רעם תום ב'שניידר' לא התלהב
זה  את  לעשות  מהאפשרות  נו 

החו בית  הוא  ו'שניידר'  רשם, 
לים היחידי בארץ בו מתבצעות 
השתלות בילדים. גם פרופ' אתי 

רגרנות, הרופאה שמטפלת בבנ
רימין ומנהלת את מחלקת היל

דים בבית החולים 'קפלן', נתנה 
בית  על  והמליצה  ברכתה  את 
החולים בפלרמו. היה ברור לנו 
סיכונים,  לוקחים  לא  שהפעם 
וצריך להביא את הילד למקום 

רהטוב ביותר שבו יהיו לו הסי
כויים הכי טובים לצאת מזה".

לעבור  בשביל  "בארץ,  גל: 

גל: "כשבנימין התאושש מהניתוח הייתי נרגש 
נורא. הוא היה מחובר לצינורות וזה מחזה לא 
פשוט. כשהצליח לדבר אמר לי שהוא רוצה 

לראות את עצמו. אמרתי לו שאין שום מראה 
בסביבה, אבל הוא לא ויתר וביקש שאצלם אותו 

בטלפון הנייד שלי ואראה לו את התמונה"

גל ובנימין מעיין. רצה להבין מהי כל בדיקה
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רלפחות ניהנה ממה שהעיר מצי
רעה. שכרנו רכב וטיילנו כשבכי

שקיבלנו  הסלולרי  הטלפון  סנו 
מבית החולים".

בנימין והצינורות
שהחיים  מסתבר  תמיד,  כמו 
השהות  במהלך  מהכל.  חזקים 
בפלרמו רקמה המשפחה קשרים 
מתאפשרים  היו  אם  רב  שספק 

הה בתקופת  אחרות.  רבנסיבות 
רמתנה לניתוח הכירו בני המשפ

חה שלוש משפחות מישראל, כל 
מהאחרת:  בתכלית  שונה  אחת 
משפחה חרדית מנתיבות שהבת 
להשתלת  נזקקה  בה  הבכורה 
ירושלים  ממזרח  משפחה  כבד; 

טי לצורך  לפלרמו  רשהגיעה 
פול המשך בהשתלה שעבר שם 
נוספת  ומשפחה  הילדים;  אחד 
מרחק  בגליל,  מנדא  מהכפר 
ורדים.  מכפר  נסיעה  שעת  חצי 

הק ברגעים  הגורל  רשותפות 
שים הללו השכיחה כל מחלוקת 
כאן  להתעורר  הייתה  שעלולה 
קשרו  המשפחות  וארבע  בארץ, 
את  יחד  ובילו  אמיצים  קשרים 

ובארו בבילויים  הפנאי  רשעות 
צולמו  הילדים  משותפות.  חות 
ביחד,  ומשתובבים  משחקים 
כאילו מדובר בחצר בית ספר או 
בנופש משפחתי נטול דאגות. גם 
נותחו  היום, אחרי שכל הילדים 
ויצאו מכלל סכנה וחזרו לביתם, 
ממשיכות המשפחות לשמור על 

קשרי ידידות.
סורי מאוד  היה  "זה  ריפעת: 

אליסטי. מה שחיבר בינינו היה 
הדאגה המשותפת והחשש ממה 

הצ זאת  ובכל  לבוא.  רשעתיד 
אופטימיות  על  לשמור  לחנו 

רוליהנות ביחד. שבוע לפני הני
תוח של בנימין נפתח במוזיאון 
סרטים  של  פסטיבל  בפלרמו 
רק  אליו  הלכנו  דוקומנטריים. 
בסוף השבוע, בליל הסיום של 
הפסטיבל, כי הופיעה שם להקת 
ישראלי.  סולן  עם  כליזמרים 
הגורל כנראה שוב לקח תפקיד 
ראשי בערב ההוא, כשסרט על 
מלחמת לבנון היה הסרט שזכה 
סרט  היה  זה  הראשון.  במקום 
קשה ועוצמתי מאוד שהציג את 
המלחמה מהצד שני, לא מהצד 
בארץ.  לראות  רגילים  שאנחנו 
בסוף האירוע עלה לבמה אותו 
סולן ישראלי, אייל לרנר שמו, 
ושר את 'הליכה לקיסריה' )אלי, 
של  לעולם(  ייגמר  שלא  אלי, 
זהבי. התרגשנו  ודוד  סנש  חנה 
אל  נגשנו  המופע  ובסוף  מאוד 
בעברית.  איתו  ודיברנו  לרנר 
לדירה  חזרנו  דבר  של  בסופו 

והיינו  בלילה,  מאוחרת  בשעה 
עייפים מאוד. אגב, מאחר שזה 
כבר היה החופש הגדול גם נועה 

הייתה איתנו.
הזניק  בבוקר  בשש  "למחרת 
החולים.  מבית  הטלפון  אותנו 
הודיעו לנו שכנראה נמצא תורם 
רגע  לנו  לקח  להגיע.  ושעלינו 
הגיע.  היום  זה,  שזהו  לקלוט 
הוא  אבל  בנימין,  את  הערנו 
ולא  הקודם  מהערב  עייף  היה 
רצה לקום. אמרנו לו שהתקשרו 
מבית החולים והוא פשוט זינק 
דקות,  תוך  התלבש  מהמיטה, 
ואמר  דמעה  הזיל  לא  אפילו 

'אני מוכן'".
־איך באמת התנהג בנימין לאו

רך כל המסע הזה?
מקסים.  פשוט  היה  "הוא  גל: 

רלאורך כל הדרך הוא היה מעו
בתהליך.  שלב  בכל  לגמרי  רה 
הוא רצה להבין מהי כל בדיקה 
שידקרו  נתן  ולא  לו,  שנערכה 
הוא  לו.  שהסבירו  לפני  אותו 
לו  היה  ולכן  מאוד  סקרן  ילד 
בטוח  אני  הכל.  לדעת  חשוב 

רשהגישה הכל כך בוגרת ורצי
נית שלו עזרה מאוד".

מה קרה בבית החולים?
לבית  שנסענו  "לפני  יפעת: 
לדאוג  צריכים  היינו  החולים 

מע שהיא  שהחליטה  רלנועה, 
דיפה לחזור לארץ ולחכות שם 
לתוצאות הניתוח. היא לא רצתה 
להיות בבית החולים. התלבטנו 
מי ייקח אותה לשדה התעופה, 
כי היה חשוב ששנינו נהיה עם 

רבנימין. בסוף ביקשנו את עזר
תו של המתורגמן שלנו, אדהם, 
אותה  ללוות  בשמחה  שהסכים 
וידא  שלא  עד  עזב  ולא  לשדה 
לטיסה.  בשלום  עלתה  שנועה 
אנחנו הגענו לבית החולים על 
של  תהליך  התחיל  ואז  הבוקר 
ידענו  הניתוח.  לקראת  הכנה 

רשמדובר בכבד של ילד בן שנ
באילו  ידענו  לא  תיים שנפטר. 
נסיבות זה קרה והצוות לא רצה 
במהלך  לכך.  מעבר  דבר  לומר 
היום נערכו בדיקות התאמה של 
הכבד של התינוק לבנימין ורק 

רבסביבות חמש בערב הוא הוכ
נס לחדר הניתוח. הניתוח עצמו 

התחיל כשעה לאחר מכן".
אתם יושבים בחוץ, ומה עובר 

עליכם? 
לבד.  היינו  כל  "קודם  יפעת: 
מסדרון ריק ואין עם מי לדבר. 
בשלב מאוחר יותר הגיע אדהם, 
אחרי שליווה את נועה לטיסה. 
מורטת  המתנה  חיכינו,  פשוט 
יצא   23:00 בסביבות  עצבים. 
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ראלינו הרופא המנתח ואמר שה
רכבד כבר מחובר לגופו של בנ

ייקח עוד זמן לחבר  ימין, אבל 
את כלי הדם ולסגור את הבטן. 
שעה לאחר מכן הניתוח הסתיים 
נמרץ.  לטיפול  הועבר  ובנימין 
להישאר  היה טעם  לא  כבר  אז 
אליו,  להיכנס  לנו  נתנו  לא  כי 

לכן הלכנו לדירה".
בבוקר   10:30 "בסביבות  גל: 
החולים.  לבית  חזרתי  המחרת 
בנימין עדיין היה מטושטש, אבל 
לאט לאט התחיל לחזור לעצמו. 
היה  הוא  נורא.  נרגש  הייתי  אני 
לא  מחזה  וזה  לצינורות  מחובר 
פשוט. כשהצליח לדבר אמר לי 
עצמו.  את  לראות  רוצה  שהוא 
מראה  שום  שאין  לו  אמרתי 
ויתר  לא  הוא  אבל  בסביבה, 
בטלפון  אותו  שאצלם  וביקש 

רהנייד שלי ואראה לו את התמו
נה. שאלתי אותו אם הוא בטוח 
אמר  הוא  רוצה,  מה שהוא  שזה 
שכן. צילמתי אותו, הראיתי לו, 
לי  אמר  הוא  ההפתעה  ולמרבה 
כך: 'עכשיו תביא לי את הרופא 
שיסביר לי מה זה כל צינור, מה 
להיפטר  כדי  לעשות  צריך  אני 
זה  זמן  וכמה  האלה  מהצינורות 
להתווכח  טעם  היה  לא  ייקח'. 

ראיתו. הוא היה נחוש, ולכן קרא
רתי לרופא. בנימין הקשיב להס

ברים שלו, בסוף נחה דעתו והוא 
אמר לי: 'אבא, תוך חודש אני לא 
כאן'. אחרי כשבוע הוא כבר היה 
על הרגליים. יפעת הלכה לשוק 
חלוק  לו  לתפור  כדי  בד  וקנתה 
עם כיסים בשביל כל הצינורות, 
אותם  להחזיק  יצטרך  שלא  כדי 
בידיים כשהוא הולך. תוך חודש 
וכמה ימים הוא היה בחוץ, אחרי 
בגלל  בבידוד  היה  גם  שבדרך 
לסכן  שיכול  וירוס  איזה  שחטף 
מאוד מושתלים. שלושה חודשים 
לאחר מכן, בספטמבר 2009, כבר 

חזרנו לארץ".

במחלה  אחת  מחלה  להחליף 
לקחת  יצטרך  בנימין  אחרת. 
תרופות נגד דחייה כל ימי חייו, 
פריצת  שתהיה  עד  לפחות  או 
דרך בתחום הזה שתפטור אותו 
של  מטרתן  מהתרופות.  אולי 
להחליש  היא  האלו  התרופות 
שלא  כדי  החיסון,  מערכת  את 
תזהה את הכבד המושתל כגוף 
זר ותתקוף אותו. וכשמחלישים 
את מערכת החיסון, הגוף חשוף 
וירוסים  מיני  לכל  יותר  הרבה 
וחיידקים. צריך כל הזמן לעמוד 
המצב,  את  ולנטר  המשמר  על 
התרופות  מאוזן.  שיהיה  כדי 
לכליות  נזק  גורמות  גם  הללו 

שיי אסור  ובנוסף  זמן,  רלאורך 
בנימין  מזה  חוץ  לשמש.  חשף 
צריך  בזה  וגם  לגלוטן  רגיש 
כל  בפחד  לחיות  זה  להתחשב. 
הזמן, כל פעם שעולה חום אני 
סימן  לא  שזה  מקווה  בכוננות, 

לדחייה. זה לא פשוט".
־חודש אחרי החזרה לארץ בני

מין כבר חזר לבית הספר. 
נחוש,  ילד  פשוט  "הוא  גל: 
אמרנו את זה. אחרי חודש בבית 
הוא אמר שדי, הוא צריך להיות 
בה  בתקופה  שלו.  החברים  עם 
ומערכת  המועצה  בבית  שהה 
החינוך יצאו מגדרן כדי לסייע 
מסך  הותקן  שלו  בכיתה  לו. 

השי בכל  משתתף  היה  רוהוא 
 .SKYPEה באמצעות  עורים 
לעזור,  נרתמו  בכפר  כולם 

שנב דרך  בכל  לסייע  רביקשו 
נהיה אסירי  ואנחנו לעולם  קש 

תודה".
הצריכה  הספר  לבית  החזרה 

היערכות מיוחדת?
הורי  כל  עם  נפגשתי  יפעת: 
על  הסברתי  בכיתתו,  הילדים 

רמצבו ובעיקר על מערכת החי
סון שלו. ביקשתי שלא ישלחו 
לבית הספר ילדים חולים. כולם 

יפעת: "שכרנו דירה במרחק דקות ספורות 
מבית החולים. גרנו ברובע העתיק של פלרמו 
בפאלאצו עתיק ששופץ והיה ממוקם מעל 

שוק. בתוך כל הלחץ והדאגות, אי אפשר היה 
שלא להישבות בקסמיה של העיר המדהימה 
הזאת. החלטנו שאם אנחנו כבר כאן לפחות 

ניהנה ממה שהעיר מציעה"

בנימין מעיין. בקיץ האחרון הצטרף למחנה הקיץ של הצופים

כולם נרתמו
בנימין מנהל כיום אורח חיים 

במה הראיון,  למחרת  רנורמלי. 
התגלה  לכתבה,  הצילומים  לך 
ושובב  חיים  שמחת  מלא  ילד 

רלא קטן. הוא מתרוצץ, משתו

ומפלרטט  גל  באבא  נאבק  לל, 
עם המצלמה בהומור ובחן. אבל 
כשאני שואלת אם היום אפשר 
בריא,  ילד  הוא  שבנימין  לומר 
חמצמץ:  בחיוך  מסייגת  יפעת 
"לא ממש. אחד הרופאים אמר 
היא  משמעותה  שהשתלה  לי 

ד”ר רון סלע - קרדיולוג
מנהל היחידה להפרעות קצב וקוצבים - בי”ח נהריה

 

שניר 89, כפר ורדים. טל’ 050-7887411 | 04-9576276
שעות קבלה - בתאום טלפוני
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אבן נייר ומספריים
הכנת כלי  

זכוכית 
בטכניקת 

פיוזינגפיוזינג

הכנת כרטיסי ברכה
תגיות

קופסאות שי 
ועוד...

טכניקות חדשות 
ומפתיעות!

הפעלות למסיבות וימי הולדת
      לילדים ולמבוגרים

למידע נוסף התקשרו, הולי סיגל:
054-7704199 ,04-9576976

לחבר מביא חבר 5% הנחה
עד חמישה חברים
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חוויה w התמחות w התפתחות

צילום: גרסיאלה חייצ’נקו, בוגרת מחזור א’ אנתרופולוגית וצלמת

חדש בתיאטרון הפלייבק “שילובים בגליל”
 סדנא להתפתחות אישית 
באמצעות תיאטרון פלייבק

סדנא ייחודית בה נתמקד בצמיחה אישית משמעותית
תוך תהליך מרתק ורב קסם של עבודה על סיפורים אישיים

בכלים של תיאטרון.
קבלה לאחר ראיון אישי, אין צורך בניסיון או ידע תיאטרוני קודם.

הסדנא תיפתח בחודש מרץ 2011 בימי ב’ בשעות 20-23 בערב.

עוד ב”שילובים בגליל”
מנוי לשלש הצגות ילדים: ההצגות מוגשות על ידי שחקני אימפרוביזציה 
מיומנים ומוסיקאי ובמרכזן סיפורי הילדים שלכם. תהליך מעצים ומרגש 

של יצירה אמנותית משותפת ומהנה להורים וילדים

מופעים 
מופעי תיאטרון אילתור לפי סיפורי הקהל וסדנאות חד פעמיות צבעוניות 

מהנות ומעצימות לקבוצות חברתיות צוותים מקצועיים משפחות ועוד

מפגשים אישיים לצמיחה אישית 
טיפולים ושיעורים אישיים באמצעות עבודה אנרגטית רוחנית ודרמטית 

ייחודית כמנוף לצמיחה במגוון סוגיות בתחומי הגוף הנפש והרוח
בחודשים מרץ אפריל מפגשים ראשונים במחירי הכרות. 

לפרטים : אפרת עשירי ומרקו קפלי, מנהלי מרכז 
תיאטרון הפלייבק “שילובים בגליל”.

 טלפון 04-9570724 
ובאתר “שילובים בגליל” באינטרנט.

www.marcohealing.ios.st

הילדים,  אפילו  והיום  נרתמו, 
ברגע שהם מרגישים טיפה לא 
בבית.  להישאר  מבקשים  טוב, 
יותר מזה, הוא אפילו קיבל תא 
ורק  שירותים משלו עם מפתח 
למנוע  כדי  בו,  משתמש  הוא 
הוא  מאז  בחיידקים.  הדבקה 
הולך לבית הספר, הולך לצופים 
התעקש  אפילו  האחרון  ובקיץ 

ולצו הקיץ,  למחנה  רלהצטרף 
הוא  סייעת.  לו  הצמדנו  זה  רך 
יהיה  שהכל  ובטוח  אופטימי 

בסדר".
הוא לא נולד בשם בנימין, זה 

נכון?
יפעת: "נכון מאוד, הוא נולד 

נמרוד".
הנסיעה  לפני  "שבועיים  גל: 
לי  הציעה  מהעבודה  מישהי 

רלקחת אותו לרבי דוד אבוחצי
ררא בנהריה. התייעצתי עם בני

מין, הוא הסכים, ונסעתי איתו. 
אבל  דתיים,  אנשים  לא  אנחנו 
מאמינים בהכוונה עליונה ולכן 
תום  עד  לנצל  שצריך  חשבנו 
הכל,  לרב  סיפרתי  סיכוי.  כל 
הוא בירך את הילד ואמר שהוא 
ילד  וייצא  יעבור את ההשתלה 
שנזדרז,  ביקש  רק  הוא  חדש. 
ובערב  הביתה  חזרנו  הכל.  וזה 
טלפן אחד מעוזריו ואמר שהרב 
חושב שצריך לשנות את השם. 
שאלתי את בנימין, הוא הסכים 
מיד וקיבל את העניין בהשלמה 
מלאה. אמרתי לו שהרב ביקש 
ומתוכם  שמות  שלושה  שיבחר 
ביותר.  יבחר את המתאים  הוא 
הוא בחר בדניאל, גיא ובנימין. 

הש ובסוף  בבנימין  בחר  רהרב 
בוע עשינו הבדלה ואחריה טקס 
באופן  השם  הוחלף  שבו  קצר 
לבית  הלך  הוא  למחרת  רשמי. 

לו  לקרוא  מכולם  ודרש  הספר 
בנימין".

זה גרם לכם לשנות את היחס 
לדת, להלכה?

יפעת: "היינו חילוניים ונשארנו 
חילוניים. אורח החיים שלנו הוא 
חילוני לגמרי, אבל למדנו לאמץ 
לנו  מהמסורת את מה שמתאים 
אבוחצירא  הרב  אישי.  באופן 

בהחלט נתן לנו כוחות".  
מסוים.  שינוי  יש  "אבל  גל: 
לי  הייתה  הרב  אצל  כשהיינו 
התעלות,  של  חזקה  תחושה 
יהיה  שהכל  פנימית  תחושה 
רק  חזרה  תחושה  אותה  בסדר. 

רפעם אחת אחר כך, בבית החו
לים, כשהבנתי שבנימין בידיים 
טובות. מאז שחזרנו לארץ אני 
לומד כאן בכפר בחברותא, וזה 

עושה לי טוב".
הני אחרי  הרב  אצל  ־הייתם 

תוח?
שוחחתי  לא.  עדיין  "לא,  גל: 
עם העוזר שלו, אבל אני רוצה 

ללכת איתו שוב".
מה עושה משבר כזה לזוגיות? 
נראה לי שיש כאן אמצע,  לא 
או שזה מאחד ומחזק, או שזה 

יוצר קרע, נכון?
שאין  איתך  מסכים  "אני  גל: 
אין  לכאן.  או  לכאן  זה  אמצע, 
הזוגיות  את  מעמיד  שזה  ספק 

האי אבל  קשה.  מאוד  רבמבחן 
זון בינינו הוא כנראה נכון ובכל 
פעם שאחד היה בקרשים האחר 
זה  ולהיפך.  להתרומם,  לו  עזר 

רגם כנראה הסוד לחוסן של בני
מין וגם של נועה. הם מושפעים 
ממה שאנחנו מקרינים זה על זה 
הזאת  המשפחה  ולכן  ועליהם 
שרדה ויצאה מחוזקת מהמשבר 

הזה".

יפעת: "בנימין יצטרך 
לקחת תרופות נגד 
דחייה כל ימי חייו. 

מטרת התרופות היא 
להחליש את מערכת 

החיסון, ולכן הגוף 
חשוף הרבה יותר 

לוירוסים וחיידקים. 
צריך כל הזמן לעמוד 
על המשמר ולנטר 

את המצב, כדי שיהיה 
מאוזן. זה לחיות 
יפעת ובנימין מעיין בבית החולים בפחד כל הזמן"

בפלרמו. כיסים מיוחדים לכל 
הצינורות )צילום משפחתי(
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