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ַײאור השמש השוטף את החדרים, המוסיקה הר
ַײכה המתנגנת ברקע והציורים הצבעוניים על הקי
ַײרות עלולים להטעות את המבקר בקומה התחתו

נה במרכז הרפואי גריאטריַײפסיכיאטרי 'הרצוג'.
תינוקות, ילדים ובני נוער שוכבים שם במיטות
מעוצבות שאינן מזכירות במאום מיטות של בית
חולים. כולם נראים שלווים ונדמה כי בעוד רגע
יתעוררו משנתם לארוחת הצהריים. אלא שככל
הנראה אף אחד מהם כבר לא יתעורר לעולם. כל
ַײהמאושפזים ביחידה, ילדים רכים או צעירים ברא

שית חייהם, מוגדרים על ידי הרופאים 'צמח' –
חולים בתרדמת אשר אלא אם כן יתרחש למי מהם
נס משמיים הם צפויים להישאר במצבם זה כל

חייהם. בדרך כלל מדובר בשנים רבות.
"בניגוד לרוב המבקרים במחלקה אנחנו לא

ממתינים לנסים אלא עסוקים במתן החיים
ַײהאיכותיים ביותר שאפשר לתת למאושפ

זים במצבם, דואגים שהם יגדלו לקראת
מצב שבו יום אחד הם אולי יתעוררו",
אומרת פרופ' רינה גיל, מנהלת יחידת

מונשמים ג' בבית החולים, או כפי
שהמחלקה נקראת בפי העובדים

'מונשמים ילדים'.

‰ÁÈ¯Ê‰ ÈÙÏ ‰Ú˘‰
17 תינוקות, ילדים ובני נוער

מאושפזים היום במחלקה שהוקמה
ַײבבית החולים הרצוג בגבעת שאול לפ

ני שלוש שנים. המטופל הצעיר ביותר
הוא תינוק בן שלושה חודשים והמבוגר

ַײביותר כבן 20. כל המאושפזים ביחידה מחו
סרי הכרה או מצויים בהכרה חלקית מאוד, וכולם
ַײנזקקים להנשמה ממושכת, אך יש ביניהם  הנז

קקים למכשירי הנשמה רק מעת לעת.
היחידה המיוחדת, שכמוה פועלת בארץ עוד
אחת בלבד בבית החולים 'רעות' בתל אביב, החלה
את דרכה באופן לא רשמי. נערה תושבת ירושלים

שהוגדרה צמח נזקקה למקום בו תוכל לשהות
סמוך לבני משפחתה. מצבה הרפואי לא איפשר
ַײאת שחרורה לבית הוריה, ועל כן פנו רופאיה למ

נהלי בית החולים המתמחה בהנשמה ממושכת
במבוגרים בבקשה שיקבלו את הילדה למוסד.
ַײ"בהתחלה נרתענו מאוד כי הבנו במה מדובר. צב

רנו ניסיון רב בטיפול במבוגרים מחוסרי הכרה
שנזקקו להנשמה ממושכת, אבל ילדים זה כבר
עניין אחר – מבחינה רפואית ובעיקר מהבחינה
ַײהנפשית", נזכרת ד"ר יוליה נמסטיק, רופאה בכי
ַײרה ביחידה. "פחדנו להיכנס לזה, אבל הצורך שנו
ַײצר במשפחתה של הנערה הפך לצורך שלנו לל

מוד כיצד מטפלים בילדים הנזקקים להנשמה
ממושכת". 

ַײבעקבות ההצלחה בטיפול והצורך הגובר במ
ציאת פתרונות לילדים במצב דומה, הוחלט
בבית החולים בשיתוף משרד הבריאות
להקצות מקום בהרצוג ליחידה שתתמחה

במתן טיפול לילדים המוגדרים 'צמח'.
ַײ"הצורך מתרחב מכיוון שמספר היל
ַײדים שחיים אך אינם בעלי פוטנציאל שי

קומי מיידי הולך וגדל כל הזמן. הילדים
הללו ממשיכים לשכב במחלקות לטיפול
נמרץ לילדים בבתי החולים למרות
שבית החולים כבר סיים את הטיפול
בהם ואינו יכול להועיל להם עוד. מצד
שני, ברוב המקרים הילדים הללו אינם

יכולים לחזור הביתה".
ַײ"אני מגדיר את מצבם 'השעה לפני הזרי

חה'. כלומר, מצד אחד הרפואה התקדמה כל
ַײכך ולכן הילדים הללו בחיים, מצד שני הר

פואה עדיין לא התקדמה מספיק כדי להציל
ַײאת המוח שלהם ולהבריא אותם", אומר ד"ר יחז

קאל קן, מנכ"ל בית החולים, שקידם את היוזמה
להקמת היחידה. לדבריו הדרישה למיטות נוספות
ביחידה רק עולה ולכן בית החולים צפוי בעתיד,
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במסגרת פרויקט הרחבה מתוכנן, להקציב מקום
נרחב יותר לפעילות היחידה ולהוסיף לה מיטות.
"מדובר במצב בו המטופל סובל מנזק מוחי אך יש
ניצני חיים במוח, או בהגדרה אחרת 'חיים ללא
עירנות'. מצבם של המטופלים הללו הוא של בין
עירנות לתרדמת ובין חיים למוות. מספר ההולך

וגדל מחייב מציאת פתרונות לטיפול בהם".

‰ÂÂ˜˙Ï ÌÂ˜Ó
עד היום נשמר קיומה של היחידה בסוד ורק
ַײמשרד הבריאות, עובדי בית החולים ובני משפ

חות המטופלים ידעו על קיומה. כעת הוחלט
בבית החולים לאפשר ל"ידיעות ירושלים" לבקר
ַײלראשונה ביחידה ולחשוף את קיומה. מגוון הסי

בות שהובילו לתרדמת של המטופלים במחלקה
הוא גדול ורחב. הצוות הרפואי מוכן לספר על
הסיבות שהובילו את המטופלים למצבם, אולם
נזהר מלהוסיף נתונים העלולים לזהות אותם.
"מעבר לחובה שלנו לסודיות רפואית יש כאן
ַײהעניין הרגשי. אנחנו מגינים בקנאות על הפר

טיות של המשפחות הנמצאות ממילא במצב
קשה", מסבירה דניאלה גדז', עובדת סוציאלית
בבית החולים המלווה את המשפחות ואת עובדי

היחידה מיום הקמתה. 
"יש לנו כאן כמה מקרים של ילדים שנולדו
עם פגיעה מוחית, חלקם סבלו ממנה עוד ברחם
וחלקם במהלך הלידה. יש ילדים אשר בגלל
בעיה בחילוף החומרים גופם לא הצליח להתרוקן
מהחומרים הרעילים ולכן נגרם להם נזק מוחי.
יש מאושפזים שנפגעו בעקבות תאונות בבית,
כמו חנק משרשרת מוצץ שנכרכה סביב צווארו
של התינוק, או תינוקת שראשה נלכד בין סורגי
המיטה, היא איבדה את הכרה והפכה צמח. יש
כאן גם מקרים של ילדים הסובלים מחבלות ראש
מכוונות שנגרמו מהתעללות", מונה פרופ' גיל

את המקרים הקשים ביחידה.
צוות היחידה אמנם סירב לפרט אילו סוגי
התעללות עברו הילדים, אולם מגורמים מחוץ
לבית החולים נודע כי אחד המקרים הנוגעים
ביותר ללב הוא של הילד בן הארבע שנפל קורבן
ַײלהתעללות שהוביל מנהיג כת הסדיסטים מירו

שלים הרב אליאור חן, פרשה שנחשפה לפני כמה
חודשים.

כל ילדי המשפחה החרדית סבלו מהתעללות
קשה שכללה שימוש בכלי בית שונים שהוסבו
למכשירי עינוי. כל האחים ייוותרו בוודאי עם
צלקות נפשיות וגופניות, אך הפעוט הרך הזה,
ַײהשוכב ביחידה מחוסר הכרה ורחוק מאמו החשו
ַײדה כי לקחה חלק במעשי ההתעללות, הוא הקור

בן הראשי בטרגדיה וזה אשר נזקי ההתעללות
הקשה עלולים להשאירו צמח לשארית חייו.

ַײד"ר נמסטיק: "למרות הזמן שחלף מאז שהת
חלנו לעבוד כאן, עם ילדים זה עדיין קשה לנו
מאוד. לרוב אנשי הצוות יש ילדים משלהם. כל
ילד כאן הוא סיפור טראגי, אבל הוא קודם כל
ַײילד, ולפעמים קשה לעשות את ההפרדה. ההרג
ַײשה הטבעית והראשונית שלך כשאתה רואה מו

לך ילד היא של התחלת חיים, ובמקרה שלנו,
כשאנחנו רואים ילד או תינוק שמגיע למחלקה
עדיין קשה לנו לקלוט שזה מצב שהוא כנראה

סופי".
פרופ' גיל: "התפקיד שלנו כצוות הוא לראות

כל מקרה בצורה רפואית–מדעית, אבל התקווה
תמיד קיימת. היו לנו כאן כמה מקרים שמוגדרים
ַײ'נס', ולמרות מה שאנחנו יודעים כרופאים וכאנ
שי מדע, אנחנו תמיד משאירים מקום לתקווה".

ד"ר קן: "בגלל הקושי שכרוך בטיפול בילדים
במצב כזה, בעיקר כשיש מקרים של רקע קשה,
לא הכרחנו אף אחד מהצוות לעבוד ביחידה. כל
מי שנמצא כאן התנדב למשימה, ועושה זאת
מתוך בחירה, ועל כן אני יודע שאלה האנשים

המתאימים ביותר לטפל בילדים הללו".   

¢ÍÏ˘ „ÏÈ‰ ÏÚ È¯Ó˘˙¢
ַײעשרות אנשי צוות מופקדים על הטיפול ביל
ַײדים המאושפזים ביחידה. "לאף אחד מהם אין פצ

עי לחץ כי אנחנו מקפידים לשנות את תנוחת
ַײהשכיבה שלהם כל שעתיים ורוחצים אותם לע

ופות", מסבירה סימה בלוקופיט, האחותתים תכ
הראשית במחלקה. "מכיוון שמדובר בילדים שלא
ַײנמצאים במצב עירנות אפשר היה לחשוב שהטי
ַײפול בהם הוא טכני בלבד, אבל זה רחוק מכך. אנח

נו דואגים שהחדרים יהיו מוארים, אחת האחיות
ַײציירה על הקירות ציורים צבעוניים, אנחנו משמי

עים להם מוסיקה ומדברים איתם, קוראים לכל
אחד מהילדים בשמו".

ַײד"ר נמסטיק: "זה מאוד מרגש לראות איך הא
חים והאחיות מדברים עם הילדים, לוחשים להם
באוזן באהבה גדולה. האחיות כל הזמן בשטח ולא
ַײנחות לרגע, למרות שלכאורה מדובר בילדים במ

צב צמח. בכל רגע בודקים מה איתם, יש טלוויזיה
במעגל סגור שבאמצעותה אפשר לפקח מקרוב על

הילדים בכל רגע".
ַײפרופ' גיל: "אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהי
ַײלד המאושפז במחלקה חש במה שקורה סביבו, מר

גיש אם נעים לו או לא. לכן אנחנו משקיעים כאן
של כל ילד, דואגים שיהיוהמון בתחושה האישית 

לידו צעצועים וחפצים מהבית, שתהיה אווירה
רגועה, שילבש פיג'מה משלו ולא את זו של בית

החולים. אנחנו מאמינים שזה חלק מהטיפול".
בלוקופיט: "יש בנו אהבה גדולה לכל אחד
מהילדים. לכל אחד מאנשי הצוות יש את הילד
האהוב עליו במחלקה. נכון שאנחנו לא משוחחים
ַײאיתם כי הם בתרדמת, אבל תתפלאי, אפשר לק

לוט אישיות גם אצל ילד כזה. כשתינוק או ילד
מתחילים לזוז, כשרואים לפעמים התקדמות גם
אם היא מזערית, זה עושה לכולנו שמחה גדולה

בלב.
ַײ"נכון שזה קשה, היו פעמים שאחיות פרצו בב

כי. אנחנו בקשר עם המשפחות ומטפלות בילדים
האלה מסביב לשעון, ולפעמים זה מגיע לנקודות
ַײשל תסכול וכאב. אני באופן אישי מעדיפה לע

בוד עם ילדים ולא עם מבוגרים כי אצל ילד יש
תקווה, אף על פי שתמיד זה מצב שהוא קשה

מאוד נפשית".
ַײגדז': "משום שאנחנו מודעים לרגישות ולש
ַײחיקה הנפשית של הצוות המטפל, אנחנו מקפי
ַײדים לקיים מפגשים קבועים שבהם כולנו מדב

רים, משתפים ופורקים את מה שעל הלב. אנחנו
כל הזמן עם היד על הדופק שהקשר עם המשפחה

ַײומערכת היחסים עם המטופל יהיו בתוך הגבו
לות, ומוודאים שאיש אינו חוצה אותם".

ד"ר נמסטיק: "למרות הגבולות שבין מטפלים
ַײלחולה, כולנו מרגישים אמהות ואבות של היל

דים האלה. זכור לי אבא של אחד הילדים שאחרי
ביקור נפרד ממני ואמר 'תשמרי על הילד שלך',
ולא הבנתי למה הוא מתכוון. רק אחר כך הבנתי
שהוא התכוון לבנו. וזה נכון, כל אחד מהילדים

כאן הוא באמת כמו ילד שלנו". 

˙Ó ‡Ï ¨ÈÁ ‡Ï
לא רק הצוות זוכה לתמיכה נפשית אלא גם
בני משפחותיהם של המטופלים ביחידה. "זה מצב

חות כי הילד לא חי אבל הוא גםקשה מאוד למשפ
ַײלא מת. במדינות סקנדינביה יש היום אפשרות חו

קית לסיים חיים כאלה, אבל  אופי החברה שלנו
הוא אחר ולכן זה בלתי אפשרי", אומר ד"ר קן.

פרופ' גיל: "אני זוכרת שכשהייתי בהשתלמות
באוניברסיטת סטנפורד, מרצה הולנדי הודיע לנו
שהוא יוצא לחופש כי בשבוע שלאחר מכן צפויה
ַײלהתקיים הלוויה של אמו. הוא הסביר לי שבמשפ
ַײחה החליטו לנתק את האם ממכשירי ההנשמה וקב

עו מועד ללוויה שיהיה נוח לכולם. זה לא נתפס
בעיני במקרה של מבוגר, קל וחומר שקשה לתפוס
ַײאת זה כשהמטופל הוא ילד קטן. בכלל, החברה הי

שראלית, שנבנתה בצל השואה, לא יכולה לקבל
ַײמצב בו בני אדם יחליטו מי יחיה ומי ימות, זה נד

מה בעינינו, הישראלים, לסלקציה".
ַײד"ר נמסטיק: "היו בעבר מקרים בהם בני משפ

חה של מטופלים היו אובדי עצות, נשברו והעלו
תהיות ושאלות בנוגע להמשך הטיפול בילדים,
אבל הסמכות שיש לנו כמטפלים היא להחזיק את
הילדים האלה בחיים ולהקל עליהם ככל האפשר,

וזה מה שאנחנו עושים". 
אמנם אנשי הצוות אינם מאבדים את התקווה,
אך הם גם לא נאחזים בנסים. למרות שגם אלה כבר

ַײהתרגשות על ילדה שהצליאירעו. הם מספרים ב
חה לשוב הביתה למרות מצבה ולשהות בחיק
משפחתה, המטפלת בה בהדרכת הצוות, או על
ַײנער שבאמצעות אבחנה נכונה הופחת מינון הת

רופות שניתנו לו והוא כיום עירני ועובר תהליך
שיקום עמוק.

ַײגדז': "העומס על בני המשפחה כבד מאוד. אנ
חנו רואים כאן משפחות שמגיעות מדי יום מחוץ
לעיר כדי לשהות לצד הילדים, יש שבאים פעם
בשבוע ויש שפעם בחודש. כצוות תפקידנו לומר
ַײלהם שזה בסדר. זה לא מצב רגיל של ילד שמ

תאשפז בבית חולים לתקופה של שבוע, חודש או
שנה. כאן מדובר באשפוז לתקופות ארוכות
מאוד. אי אפשר לצפות מהמשפחה להיות כאן כל
ַײהזמן, אמנם יש שיעשו זאת, אבל רובנו לא יכו

לים לנהוג כך, כי אז זה בא על חשבון הילדים
האחרים בבית. אנחנו נותנים להם את ההרגשה
ַײשזה בסדר לבוא כשאפשר, וזה לא אומר שאוה

בים את הילד פחות או דואגים לו פחות. אנחנו –
ַײכל הצוות הרפואי – כאן, אוהבים ומטפלים, והמ

שפחה יכולה להיות רגועה ולהמשיך, עד כמה
שאפשר, בחיים. זה לגיטימי וזה בסדר". ¬
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