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 ורד פנקס

. נדרשי
  כוחות  רבי
  עד  אי�  שיעור"  סרט�"כדי  לחיות  ע
  הניסיו�  ששמו  
  הניסיו�  הקשה  וא�  מעניקי
 ע
  להתמודד  מסייעי
  לנשי
  "בית  נת�"בארגו�  

מתו� תמיכה  כוללת  לאור�  כל  הדר�  לחולה  ובני  משפחתה  כדי  לעבור  את  התקופה  
  .צמיחה ואמונה

  כאשר  מדובר   בפרט,כ�  שהוא  חולה  במחלה  קשהעל    להתבשר  אישללא  קל  
אולי וכשיש  זמ�  ,  לעבוד,  לכבס,  לבשל,  הרגילה  להנהיג  את  הבית,  באמא  למשפחה

שלא ,  נשי
  כאלו  מרגישות  שעולמ�  חרב  ברגע  שמתוודעות  למחלת�.  ג
  לנוח  מעט
  ועל ופי
תכשלעתי
  על  האשפוזי
  ,  לדבר  על  תקופות  הטיפולי
  הבלתי  פשוטות

 . העתידלגביהחשש ואי הוודאות 

ש
  לעצמו  מטרה  לסייע  לה� ה"  בית  נת�"פוגש  אות�  ארגו�  ,  בצומת  הזה,  כא�
ר "מייסדת  ויו,  חיה  הלר'  גב.    ומחשבהייעו�,  במסירות  עצומה  וע
  הרבה  תמיכה

היה  זה  בעקבות  כ� .    שנה14!הקימה  את  הארגו�  כבר  לפני  למעלה  מ,  בית  נת�
  התגייסו  כדי ,ביחד  ע
  עוד  קבוצת  נשי
,  והיא,  ה  בסרט�שחברה  טובה  שלה  חלת

בעלת ,  הייתה  אשת  אבר�חולה  אותה  .    הקשותיהלעזור  לחברה  ולתמו�  בה  בשעות
  ניסתה הלר'  גבככל  ש.  צרכי
  רבי
  מספורהזקוקה  ל  בקטנטני
  המשפחה  ברוכ

לסייע  היא  הבינה  עד  כמה  רב  הצור�  של  הנשי
  החרדיות  המתמודדות  ע
  מחלה 
 .באוכלוסייהנשי
 כלל ה משל  ומיוחדועד כמה הוא ג
 שונה, ית כמו סרט�רצינ

"
שאלו אותי האחיות ", הלר' נזכרת גב, "כאשר שהיתי ע
 חברתי בבית החולי
  
  למה  נשי
  חרדיות  מגיעות  אלינו  רק  בשלבי
  מאוחרי
  יחסית  של –לא  פע

באותו ?  ל  יותרהא
  אי�  ה�  מבינות  שאבחו�  מוקד
  פירושו  ג
  טיפול  יעי?  מחלת�
א� ,  אלא  ג
  כמעט  לא  הבנתי  את  השאלה,  זמ�  לא  רק  שלא  ידעתי  את  התשובה

ואז  לראשונה  בחיי  שמעתי  את ,  פניתי  לאגודה  למלחמה  בסרט�.  החלטתי  לברר  זאת
המספרי
  המזעזעי
  שגרמו  לי  להחליט  כי  ברצוני  לשנות  את  המציאות  ולעורר 

  וכאשר  הצעתי  למשפחתי  להקי
   סבינפטר  באותה  תקופה.  מודעות  בקרב  הציבור
נשי
  התמודדות  ע
 כ�  הקמנו  את  ארגו�  התמיכה  ב.  ארגו�  לזכרו  ה
  שמחו  ברעיו�

 ".ל" זצשרייברנת� '  ר–על ש
 סבי ', בית נת� '– סרט�ה חלתמ
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 מעלי
 מודעותמעלי
 מודעותמעלי
 מודעותמעלי
 מודעות

הייתה  להעלות  את  המודעות ,  כבר  מהיו
  בו  הוקמה,  "בית  נת�"מטרת  עמותת  

ובמקביל  ג
 ,  נשי
בבייחוד  סרט�  ,    של  מחלת  הסרט�לחשיבות  האבחו�  המוקד

משנה  לשנה  הפ�  הארגו�  למוכר .  להעניק  תמיכה  לנשי
  שאובחנו  כחולות  במחלה
  על  כ�  שלראשונה  מזה  זמ�  רב  קיי
   מפה  לאוז�עברו  שמועותוהובקרב  הציבור  

 . למע� הנשי
הרבה ידע מקצועי ומסירות , מקו
 בו מחכה אוז� קשבת

הלר  להתמקד  בעיקר  בהגברת  המודעות '  י
  החליטה  גבבשלבי
  הראשונ
שלאישה ",  היא  מסבירה,  "יש  להבי�.  "לאבחו�  מוקד
  של  סרט�  נשי
  בקהילה

 
החרדית  יש  הרבה  סיבות  שלא  לפנות  לבדיקת  ממוגרפיה  הנדרשת  מגיל  חמישי

  מדובר .חוסר  מודעות  לעובדותעיקרית  היא  סיבה  הוה,  ומעלה  לאיתור  סרט�  נשי

  ועל  א�  שהבדיקות  ה�  בגדר  חיוב  מטע
 בציבור  שכמעט  לא  עולה  'סויח  'בנושא
'
נשי
  רבות  מתייחסות  למחלה  כאל  דבר  שלכאורה '  ונשמרת
  מאוד  לנפשותיכ

רבי
 אצל    וגידולי
  שוני
  וכא�  דווקא  חשוב  לדעת  כי  יש  סוגי  .אינו  נית�  למניעה

על  פי .  אפשר  ממש  להציל  חיי
,  בחני
  בשלבי
  מוקדמי
וכאשר  מא,  מה


זהו .    מ�  הנשי
  יוצאות  ממנו95%  מאובח�  בשלב  ראשו�  הגידולכאשר  ,  מחקרי
ממש  פיקוח  נפש  ואנו  מוכרחות  לעשות  השתדלות  כדי  להישאר  נשי
  בריאות 

 ".למע� המשפחות שלנוואמהות טובות 

הלר  להכשרת�  של  נשי
  חרדיות  על '  במסגרת  המגמה  החשובה  הזו  דאגה  גב
ות�  להרצות  בפני  קבוצות  נשי
  בכל  רחבי  האר� ידי  נשות  מקצוע  ושלחה  א

א� ,  בתחילה  התלבטנו  כיצד  לעשות  זאת  ובאיזה  פורו
.  "ולהשמיע  את  דבריה�
 ל  המשמש  כדמות  הרוחנית  שא"ס  שליטג  ישראל  גנ"לאחר  שהתייעצנו  ע
  הרה

. '  להגיד  הכל  נית�כי  כ�,  בית  פרטיתקיימו  את  המפגשי
  בתו�  :  הוא  השיב,  ננוארגו
 ג"הרה,  ע  יוס�"  מר�  הגרוביניה
נו  בפרויקט  פנינו  ג
  לרבני
  נוספי
  בטר
  פתח

. קיבלנו  את  ברכותיה
ו,  ועוד,  הגאו�  הרב  שמואל  אוירבע�,  רבי  ישראל  מאיר  לאו
זה  לא  היה  קל  ואני  זוכרת  את  הימי
 .  פתחנו  בפעילותמחוזקות  וחדורות  רצו�  טוב  

  
הכל  שלוש  נשי
  ואחת  מה� הגיעו  בס�  ':  הנשי
  ששלחתי  היו  בוכות  באוזנייבה
 בתו
.  '  וזה  העיקר  שמעואבל  שתיי
  ':  לא  אמרתי  נואש  אלא  עודדתיא�.  'נרדמה

  
  נשי
 7000  –שבע  שני
  בה�  נקטנו  בשיטת  ההרצאות  הגענו  לנתוני
  מדהימי
 ". שמעו מאיתנו את המסרי
 החשובי
 וידענו כי הצלחנו לשבור את קיר הדממה

הלר  לגאו�  רבי  משה  הלברשטא
 '    הגיעה  גב,שנות  בראשיתכעבור  אות�  שבע  
אבל  זו  רק ,  הכל  טוב  ויפה':    מידא�  הדגיש,  פעילות  הארגו�שהתרגש  מאוד  מל  "זצוק


:   אותה  ביקשה  לקד
  בפניו  יוזמה  נוספתהמנהלתבתגובה  לכ�  חשפה  .  'טיפה  בי

על  חשיבות  בדיקת     ולדבר  אית�  אחת  לאחתלהתקשר  לנשי
  מעל  גיל  חמישי

מ  הלברשטא
  סמ�  את  ידיו  ובשיתו�  ע
  חלק  מקופות  החולי
  יצא "הגר.  הממוגרפיה
י
 מספרהלר  ב'  נוקבת  גב,  "  אל�  נשי
25בתו�  שנתיי
  דיברנו  ע
  .  "הפרויקט  לדר�

  התברר  כי  אחוז  הנשי
  שביצעו   בעקבות  כ�ומתו�  סקרי
  שנערכו",  בלתי  נתפסי

. 57%!  ל38%!י
  מ  ובקופת  חולי
  כללית  למשל  עלו  האחוז13%!את  הבדיקה  עלה  ב
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אלא ,    לא  לדבר  על  המחלה  בסודיות–  שהשיטה  נכונה  בשלב  זה  לא  היה  לנו  ספק
זו  ג
  הסיבה  שבחרנו  דווקא .  א�  לשמור  על  עדינות  ונעימות,  להעלותה  על  השולח�

  כדי  שהנשי
  שמעבר  לקו  לא  יחושו שיחות  הטלפו�בנשי
  חרדיות  כדי  לבצע  את  
  ".מבינה אות� ומדברת בשפת�חת אית� אלא ידעו כי האישה המשוח, מאוימות

 עידודעידודעידודעידודשל של של של קו קו קו קו 

 אבחו�הקפידו  בבית  נת�  לאור�  כל  השני
  ג
  לתמו�  בנשי
  שקיבלו  ,  במקביל
  מרבית  הנשי
  מגיעות .  וכעת  נאלצות  להתמודד  ע
  ניסיונות  לא  קלי
של  המחלה

, אסתר.    במיוחד  עבור�שהוק
"    רחללב  –קו  עידוד  "לבית  נת�  בפע
  הראשונה  דר�  
יש  לנו  קבוצת  מתנדבות ":    באופ�  הבאהפעילות  מתנהלתכי  מספרת    ,כזת  הקור

או  עברו  את  ההתמודדות  ע
  ב�  משפחה ,  היו  חולות  בעצמ�  והחלימושעל  פי  רוב  
 ביניה� לבי� הנשי
 מקשרתאני ,  ובהמש�,ה� עוברות אצלנו הכשרה מקצועית. קרוב

וב  לציי�  שהקו  הוא  אנונימי חש  .02!6433447שפונות  אלינו  דר�  קו  העידוד  שמספרו  
עזרה ב  מעוניינת  כי    מרגישה  כבר  בתחילההפונהלא  תמיד  .  ואי�  צור�  להזדהות

  
   יותר  אבל  כאשר  משוחחי
  איתה  מעט,  בלבדמתקשרת  למטרה  טכנית  היאופעמי
הקשר  יכול  להיות  מוגבל  לתקופה .    מבקשת  תמיכה  נפשיתבכל  זאתמגלי
  שהיא  

ש ג
 פעמי
 בה
 הוא מתפתח לכדי מפגשי
 בצוותא  וילטווח ארו� יותראו , קצרה
 ,עוברותהודות  להכשרה  המקצועית  ש,  על  כל  פני
,    המתנדבות.ושיחות  מרובות

ואי�  לא  להכביד  על ,  אי�  להקשיב,  כיצד  להתייחס,  יודעות  היטב  מה  להגיד  ומה  לא
 . "הפונה

 ????ה בני משפחה וחברות זקוקה לקו העידודה בני משפחה וחברות זקוקה לקו העידודה בני משפחה וחברות זקוקה לקו העידודה בני משפחה וחברות זקוקה לקו העידוד""""ומדוע חולה שיש לה בומדוע חולה שיש לה בומדוע חולה שיש לה בומדוע חולה שיש לה ב

ת�   לא  רוצות  להכביד  על  משפחמוב�  מאוד  שנשי
.    כמה  סיבותכ�יש  ל"
א� יחד ע
 זאת ה� זקוקות למישהו , ומעדיפות שלא לחשו� את תחושותיה� הקשות

מה  עובר ג
  מבינה  ויודעת    שכאשר  מדובר  במישהי  שמגיעה  מבחו�  .אוז�  לה�  שיטה
עוד  ועוד זו  הסיבה  שאנו  מחפשות  ,  אגב.  הפונה  מרגישה  שמצאה  כתובת,  עליה�

שתהלו
  את  צרכיה  באופ� מתנדבות  כדי  שנוכל  להתאי
  לכל  אישה  חולה  מתנדבת  
 ".הטוב ביותר

 סדנאות תמיכהסדנאות תמיכהסדנאות תמיכהסדנאות תמיכה


  מקצועיות  מסוג� קבוצות  תמיכה"  בית  נת�"וקמו  ב  הכדי  לתמו�  בנשי
  על  ידי  פסיכולוגיות  מומחות  בתחו
 ומונחותהמתקיימות  במקו
  באופ�  דיסקרטי  

 ולחוש  לגרו
  לנשי
  להגיע  למקו
  היא",  הלר'  מסבירה  גב,  "והמטרה  שלנ".  האונקולוגי
להתייע�  ע
  נשות  מקצוע ,  כי  יכולות  לשוחח  ע
  עוד  נשי
  שחוות  התמודדות  דומה

אבל ,  אי�  ספק  שההתמודדות  ע
  הסרט�  היא  תמיד  קשהכי  .    להשתחרר  מעטובכ�
לתי כמעט  לבכאשר  אישה  נאלצת  לעשות  זאת  ללא  תמיכה  ובלי  כלי
  הופ�  הדבר  

הייתי ,  עד  שהגעתי  אליכ
':    באוזנייוכבר  הייתה  אחת  מהנשי
  שהתבטאה,  אפשרי
  להשמיע  את   לפחותכעת  יש  לי  מקו
  בו  אני  יכולה,  רותי
  כדי  לבכותיפשוט  נכנסת  לש
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   על  החיי
הסתכלות  חיוביתיש  הוכחות  לכ�  שג
  בספרות  הרפואית  כיו
  .  'דבריי
 ". מערכת החיסו� ולהחיש הבראה לחזק את�תומכת יש ביכולתחברה שהייה בו

 ????ובמה עוסקות הסדנאות והקבוצות של בית נת�ובמה עוסקות הסדנאות והקבוצות של בית נת�ובמה עוסקות הסדנאות והקבוצות של בית נת�ובמה עוסקות הסדנאות והקבוצות של בית נת�

קליני  בבית התחו
  המנהלת  ,  יתוגפסיכולוגית  קלינית  ופסיכואונקול,  ני  יפה'ג
מרגע  בו  אישה  מקבלת  את  האבחנה  בדבר  היותה  חולת  סרט�  היא :  "מסבירה,  נת�

 –י  לחשבו�  נפש  מסוי
  נכנסת  פעמי
  רבות  למשבר  קיומי  אשר  מוביל  באופ�  טבע
 הנשי
 רוב. צה לשפר או לשנות וכדומהומה היא ר,  עד היו
חייהאי�  היא  חיה  את  

קבוצות  התמיכה  שאנו  מקיימות ו,  מסוי
  תהלי�  התמודדות  עוברות  המגיעות  לכא�
בקבוצות התמיכה ה� יכולות לדבר .  הזה כשאינ� לבדהתהלי�עוזרות לה� לעבור את 


, קשר  ע
  הבעל,  קשר  משפחתי,  דימוי  גו�,    דימוי  עצמי:יניה
וב,  על  נושאי
  שוני
הסדנאות  מונחות  על  ידי  נשות  מקצוע .  ועוד  נושאי
  חשובי
  שעולי
  על  הפרק

הרגשי  ובמסגרת  כ�  מעניקות  מענה  מושל
  לנושאי
 !המתמחות  בתחו
  הטיפולי
ינה הרפיית  הגו�  מבח,    תוכניות  של  דמיו�  מודר�מגישותכמו  חרדות  ופחדי
  וכ�  
, טראומתית!  תמיכה  פוסט  מתבסס  על  שלנוהעיקרו�.  מנטאלית  ורגשית  ועוד

אפשרות ג
  נשי
  להבנה  כי  למרות  המשבר  יש  כא�  את  ההמסייעת  לנו  להוביל  
א�  ללמוד ממנו רבות ויוכלו בצורה הזווא
 רק ילמדו להסתכל על הסרט� , לצמיחה


 ".כי זהו המוטו של בית נת�, לקבל דברי
 חיוביי
 לחיי


  ואמונה ואמונה ואמונה ואמונה אהבה אהבה אהבה אהבהע
ע
ע
ע
    מתגברי
מתגברי
מתגברי
מתגברי

חיה  הלר  מעידה  כי  לאור�  כל  הדר� '    שני
  חלפו  מאז  הוק
  בית  נת�  וגב14
  לנשי
  את  התמיכה  המקיפה ק  השתדלות  גדולה  כדי  לספ  מצד  נשות  הצוותנעשתה

 ע
  הקדשת  תשומת  לבבהחלט  ג
  א�  ,    החרדי  והדתילציבורבהתאמה  ,  ביותר
א�  יחד  ע
 ",  היא  מדגישה,  "עלות  בלי  הר�אנו  פו  ".חולות  מהמגזר  הכלליוקבלת  

ג
  מתפעלות  בכל  פע
  מחדש  מהנשי
  המיוחדות  שמגיעות  אלינו  ובמקו
 ,  זאת
  ומלמדות  אותנו  כיצד  נית�  לקבל את  הכוחותה�  מעניקות  לנו  ,  שאנו  נעזור  לה�

  להבחי�  בגדולה   אפשרבבתי  החולי
  לא  תמידכי  .  ניסיו�  מתו�  אהבה  ואמונה
א� דווקא בעמותה כמו שלנו אנו , והכאבזה המקו
 של הטיפולי
 כי ש
 , המיוחדת

 ".  ומוצאות את עצמנו מתרגשות שוב ושובות נפשיעוצמותנתקלות ב

 הסיפוק הגדול ביותרהסיפוק הגדול ביותרהסיפוק הגדול ביותרהסיפוק הגדול ביותר

  קרוב  למאה  נשי
  חולות ,"בית  נת�"  של    בנופשו�  החור�יתה  זו  שעת  ערבהי
  שלוש  שעות .ותארקדו  בצולאחר  מכ�  שרו  במלוא  עוצ
  גרונ�  ו,  עמדו  על  רגליה�

ביקש ,  עד  שהצוות  הרפואי  אשר  היה  מודע  למצב  החולות,  נמשכה  ההרקדה
 . ולשלח את כול� לחדרי
" המלא� הגואל"מהמרקידה לנג� את השיר 

הוא  כאשר  נשי
  מעידות  כי  הנופשוני
  נתנו  לה� ,  הסיפוק  הגדול  ביותר  שלנו"
נו  חשות  עד  כמה  הדבר ואז  א",  מעידה  גוטהל�,  "שי�  לעבור  את  הטיפולי
מכוח  לה

 ".היה נצר� וחשוב


