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16.1.2013 – ןח ןולא 'פורפ לש תירלופופ האצרה

 אוה .ןמציו ןוכמב היגולויבוריונל הקלחמהמ אוה ןולא .ןולא לע םילימ המכ .םתאבש הדותו םלוכל םולש :ילא
 Salk טסופ תושעל ב"הראל עסנ ךכ רחא ,רישי טרוטקוד תושעל ןוכמל אבו ,ןושאר ראות עבש ראבב ליחתה

Institute ןאכ ךרעומו חילצמ אוה ,רוספורפ תגרדל םדּוק הנורחאל .ונילא רזחו. 

 אל ונתיאמ ימ יכ ,םיניינעתמ הברה ךכ לכ שיש הדבועה וז אשונה תוידוחייל תודע – אשונה לע םילימ המכ
 ;היווחה תא םיריכמו סרטסב ונייה ונלוכ .סרטסב ילוא אוה ,ךייחמ אוהש תורמל ,וישכע ןולא םג ...סרטסב היה
 תובוגתה תא םיריכמ ונלוכ ינש דצמ ,תיגולוכיספ היווח לש גוס והשזיא ,שארב ונל רבוע והשמ דחא דצמ
 אוהש וילע הבוהא אלה וא הבוהאה הבוגתה שי דחא לכל ,'וכו העזה – ףוגב םישיגרמש תויגולויב-תויזיפה
 ,ףוגה ראשל רבחתמ שארה ךיא הז םיעדוי אל וא םיניבמ אל תמאב ונחנאש המ .סרטסו ץחלמ האצותכ שיגרמ
 ונחנא המל ןיבנ תוחפל ,ונלש האצרהה תא הפ רומגי ןולאש ירחאש חוטב ינאו ,הזה ןמזב םירוק םירבד ולא
.השקבב ,ןולא .ץחלב תויהל יאדכ אל המל וא ץחלב ונחנאשכ םילבוס

 תודוהלב ליחתהל םיבייחש בשוח ינא .ועיגהש םלוכל הדומ ינא ,םלוכל םיבוט םיירהצ :ןח ןולא 'פורפ
 הב םיאורש ,תגצמה תא תחתופש תאזה הנומתה םע ונלוכ תא ץיחלהל החילצה ןוכמב הקיפרגל הקלחמהש
 .חומב ונל ץצופתמ ץחלה ךיא

 הסנמ וא תקסועש ,ונלש רקחמה תצובקב םישענש םירקחמ לע תואמגוד טעמ םכל תתל הסנא הבורקה העשב
 .ץחל יבצמל ונלש הבוגתה תא םיכוותמש םייחומ םילגעמ ,םינובלחה ,םינֶגה תא ,םייחומה םינונגנמה תא ןיבהל
 הז המ םכתא לאשא םא .ץחל יבצמל הבוגתה המ ,ץחל ימרוג םה המ ,סרטס ,ץחל הז המ ןיבהל תוסנלב ליחתנ
 תא וראתת םכלוכ – םויה תאז תושעלמ ענמא לודג להקהש ןוויכמ ךא ,הז תא השוע ינא ללכ ךרדב – ץחל
 דיקפתה תא ןיבהל ידכ םישמתשמ ונחנאש תוטישב דקמתהל ידכ תואמגוד המכ ןתא .ץחלה ימרוגל הבוגתה
 תא רוקחל יטנוולרו בושח המל ,לנויצרה המ ןיבהל בושח תוחפ אלו ,ץחל יבצמל הבוגתב םיוסמ ןובלחו ןג לש
 .ץחל יבצמל הבוגתה

 אלל ימוימוי סיסב לע טעמכ ,)תגצמב םיאורש יפכ( תויוגהנתה לש הזכ גוס םישוע ונמצע תא םיאצומ ונלוכ
 יתעגהשכ ץחל לע דובעל יתלחתה ?ץחל ראתל רשפא ךיא ?ץחל השעמל הז המ לבא .עוצקמ ,ןימ ,ליג לדבה
 הרוטקירקה תא יתאצמ .סרטס רידגהל רשפא ךיא ,הרדגה המ יתשפיח ,םינש טעמ אל ינפל תירבה תוצראל
 הדיל תרמוא תחא ,תותלד 2 שי הזה רדחלו ,הסיבכ תנוכמב לברעתמ םדא שי וכותב ,רדח ונל שי – בהוא ינאש
 דחא ץחל םה םייחה לכ ,הלא תותלד יתש ןיב אצמנש המ לכ הז סרטסש הפ ריבעהל הסינ אוה .תוומ תחאו
 תרות יבא לש הרדגהב םישמתשמ ונחנא .תורדגה תתל םיבהוא ,םינעדמ ונחנא .יאדווב ומיכסת םכקלחו ,ךורא
 תוכרעמה בור ?תוטושפ םילימב הנווכה המ .לקשמה יוויש תכרעמל רוגתאכ ץחל רידגמ ,יילס סנה ,סרטסה
 תולובגב תאצמנ ,זוקולגה ,רכוסה תמר ,םירדגומ תולובגב אוה םדה ץחל ,לקשמ יווישב ,ןוזיאב תואצמנ ףוגב
 ,ץחל םרוג לכ .םיבישקמו הפי םיבשוי םכקלח – ךכ םכלש תוגהנתהה םג .המישנה ,בלה בצק ל"נכ ,םירדגומ



 .ץחל םרוגכ רדגומ היהי ,הזה לקשמה יוויש תא רֵָפיֶש רֹוסֶרטס לכ

 םייוריג וא ;םותחל הזוח יל שי ,רחמ לודג ןחבמ יל שי – םייגולוכיספ תויהל םילוכיש םייוריג םה ץחל ימרוג
 המ .לקשמה יוויש תא יל רֵָפיש המ לכ ,המודכו סוריו ,םומיד ,םיכרד תנואת ,המוארט יתרבע – םייגולויזיפ
 ונלוכ – םישיגרמ החפשמה ינב וא גוזה ינב וא םתא ךיא וראתת רשאכ .ץחל יבצמל הבוגתה המ אוה בושחש
 בצק ,עיזמ ,דרח ינא ודיגת ללכ ךרדב – םייחב וא םויב בלש והשזיאב וא ןמזה לכ םיצוחל וא ,ץחל םישיגרמ
 הרומשו הבושח איה תאזה הבוגתה .ץחלה םרוגל הבוגת םיראתמ ונחנא ללכ ךרדב .הלוע םדה ץחל ,הלוע בלה
 התוא שי ,הקיתע דואמ הבוגת וז .תודרשיה לש בלש אוה ,דחא בלש .םיירקיע םיבלש ינש הל שי .תינויצולובא
 תא דורשל אוה ןושאר בלש .תוליעפ התואל םיארחא םינגו םינובלח םתוא ,םדא ינב דע םיגדמ םינתיילוחה לכב
 ,רגתא הפ שי ;םּויאה תא דורשל ךירצ ,ידיימ ןפואב לעפות וזה תכרעמה ,רדחל הפ סנכיי הירא םא .םויאה
 ידי לע םיטלשנש םייוניש השעת ,לקשמ יווישמ אצת תכרעמה ןושאר בלשב .דורשל ךירצ ינא ותואש ,םויא
 .הבוגת לש ןושאר בלש הז .חומה

 אל הזש יתנבהו תוינש עברא יל חקל םא .לקשמ יווישל הרזח תכרעמה תא ריזחהל – בושח תוחפ אל ,ינש בלש
 םע ראשיהל אירב אל ןבומכ הזש הביסהמ יוביכ רובעל הכירצ תכרעמה ,הירא תשופחתב ילא אלא ,הירא
 הייברה תכרעמ ,הנתשמ דוקימה תמר ,הלוע בלה בצק ,הלוע םד ץחל הבש ,לקשמ יווישב הנניאש תכרעמ
 םיבלש ינש הלא .לקשמ יווישל רוזחלו תכרעמה תא תובכל בושח ןכל .דרוי ןובאיתה ,תאכודמ ןוסיחהו
 .הזה ךילהתב םיבושח

 תא םיטלוקש עגרב ?תויגולויבה תוכרעמה תניחבמ ץחל יבצמב חומב הרוק המ ,תיגולויב הניחבמ רמוא הז המ
 והשימ ,והשמ םיאור ילוא ,ארונ והשמ םיעמוש ילוא – הז תא טולקנ תירוסנס תכרעמ הזיאמ הנשמ אל ,םויאה
 יוריגה המ הנשמ אל – בוט אל והשמל ונתוא רשקמש והשמ םיחירמ ,ונתוא ץיפקמ ,בגה לע החפ'צ ונל ןתונ
 ינימ לכ ,םינימאונומ רורחש ,תיחומה תכרעמה לש תוינש לש הריהמ הלעפהל םורגי הז ,ירוסנסה
 ,חומה תא קר ליעפהל הכירצ אלש הבושח הבוגת וזש רחאמ ,ליבקמב .םהילע ועמש םלוכש םירוטימסנרטוריונ
 איה היינשה תכרעמה – ףוגה תוכרעמ לכ לע תטלוש ךא חומב םירבד הנשמ איה – חומה ידי לע תטלשנ אלא
 .הילכה תרתוי תטולב ,חומה תרתוי תטולב ,סומלתופיהה ריצ

 םייגולויזיפ ,םייוניש לש בחר ןווגמל תמרוג ,תויארחא ןה הַמְל הארנ דימש ,הלא תוכרעמה יתש לש הלעפהה
 וא רקובב קקפ הז םויה לבא ,הירא היה הז םילגנו'גב ונצר רשאכ .םויאה תא דורשל םירשפאמש ,םייתוגהנתהו
 תכרעמה ןיב יזכרמ רשג שי ,תונמזותמ דואמ הלא תוכרעמה .רחא סרטס גוס לכ וא שיבכב ונתוא ךתוחש הז
 ךשמהב וילא עיגאש רסמ הז – ללכב הבוגתה .דואמ תמאותמ תויהל הכירצ הבוגתה יכ ,היינשה תכרעמל תאזה
 היצאוטיסבו םיאתמה ןמזב התוא םיבכמ וא םיקילדמ אל רשאכ ,תמאותמ אלו תרקובמ אל הבוגתה רשאכ –
.תולחמ לש בחר ןווגמל םורגל לוכי הזה רבדה ,המיאתמה

 הרבגה שי לכ םדוק ?ףוגב הרוק המ ,ולעפוה תוכרעמה ,םויאל יתפשחנ ?הבוגת ליעפמ ינא רשאכ הרוק המ
 םלוכ ,בכרה תא םתמלב ,שיבכב םכתא ךתוח והשימ – בצמה תא ריכמ דחא לכ ,המישנה בצקבו בלה בצקב
 תא חלשי חומה ,םדה תקפסאב יוניש שי .םד ץחלב היילע שי ,הקזוחב םעופ בלהו ,ןילנרדאה תא םישיגרמ



 ותואמ חורבל ידכ ?םירירשל המל .םירירשל ,חומל םד רתוי חלשי אוה ,רתוי םיינויח עגרכש םירביאל םדה
 הז הירא הפ שישכ וילע בשוח ינאש ןורחאה רבדה ;ןימה ירבאל ,הייברה תכרעמל םד תוחפ הברה .םויא
 תא ףטועש – הרדשה חומ לזונ .הרדשה חומ לזונ לש הפלחהו הרבגה היהת .הז לכ לע בשוח חומה ...סקס
 חקול ,םיביכרמ איבמ ,ליגר בצמב םויב םימעפ שמח ףלחתמ – הרדשה טוח תלעתבו חומה יללחב אצמנו חומה
 חקל םא .זוכירבו תוררועב הרבגה שי ,תיתוגהנתה הניחבמ .הנוש תישענ הפלחהה ,םיצוחל ונחנא רשאכ .תלוספ
 תמר יכ ,רגייט םג הפ סנכייש תוארל היינש יצח קר םכל חקיי ,הירא הפל סנכנש תוארל תוינש שולש םכל
 .ןורכיזבו הדימלב םייוניש ,הדרחבו דחפב היילע ,תירוטומה תוליעפב םייוניש ויהי .רבגומ ןפואב הלוע סוקופה
 לכאנ ,ץחל תמר הזיאב יולת ,םיצוחל ונחנאשכ .ףוסב עגאש בושח אשונ הזש ,ןובאיתבו הליכאב הדירי היהת
 החוראה ונחנא ילוא יכ ,םיירהצ תחוראב קייטסה הז וילע בושחאש ןורחאה רבדה ,הירא הפ יל שישכ .תוחפ
 הרוק המ ?הרוק הז המל .תוחפ ונקלחו םיצוחל ונחנא רשאכ רתוי םילכוא ונקלח ,םיבכרומ םה םדא ינב ...ולש
 ?הז לע טלוש המ ?חומב

 ןווכמב .המישרה לכ אל תאזו .תינוסיחה תכרעמה יוכיד ,הייברה תכרעמ לש יוכיד היהי ץחל לש בצמב ,ןכ ומכ
 ומכ תרקובמ אל תאזה תכרעמה רשאכש תוארהל איה הרטמה .תונווגמו תונוש תוכרעמב םייוניש יתטריפ
 תולוכי .תעפשומ תויהל הלוכי תוכרעמהמ תחא לכב תורושקש תויגולותפה לכ ,ךירצש ומכ תטלשנ אל ,ךירצש
 תכרעמב תוערפה – תוילובטמ תוערפה םג ךא ,הליכא תוערפה ,ןואכיד ,הדרח ומכ תוירטאיכיספ תולחמ תויהל
 .וללה תולחמה תא חתפי ,תכשוממ הפוקת ץחל ייח יחו המוארט הווחש ימ לכש רמוא אל ינא .ןוסיחהו הייברה
.ךיאו יתמ רבדנ

 ,הדבעמ תויח לע םג ,םדא ינב לע תובחרנ תויודע שי םויכ ?הלחמל םורגל הלוכי ץחל יבצמל הבוגתה יתמ
 סנכא ,תיטמכס הבוגת התוא יתרדגהש – ץחל יבצמל הבוגת לש הניקת אל הרקב ןיב רישי רשק שיש תוארמה
 תוערפה ,ןואכיד ,הדרח ומכ תולחמ ,םדוק יתרכזהש ומכ ,תולחמ לש דואמ בחר ןווגמ ןיבל – קמועל ףכית
 .תוילובטמ תויעבו תוירופ תויעב ,הליכא

 םיסנמ ונחנא .תאזה היעבל תויטנוולר תולאש לואשל םיאב ןוכמב רקחמ תצובקכ ונחנא ךיא – ונלש לנויצרה
 םימרוגש ,םיכוותמש םייחומה םילגעמה וא םינגה המ ,חומב קוידב הרוק המ ,םייחומ םיכילהת םתוא תא ןיבהל
 לע ,םירמוח ףוליח לע ,תושגר לע ,תוגהנתה לע עיפשהל הלוכי תאזה הבוגתה דציכו ,שחרתהל תאזה הבוגתל
 יבצמל הפישחל תורושקה תולחמב רתוי ליעי לופיט רשפאל ןבומכ איה תיפוסה הרטמה רשאכ ,המודכו הדימל
 .האצרהה ףוס תארקל תואמגוד המכ ןתא .ץחל

 המכ דוע לע רבדלו הרוחא רוזחל הסננ .הלא םיבצמל הבוגתה המו ץחל הז המ םיניבמ םלוכש הווקמ ינא
.םיבושח תונורקע

 לוכי ,יוושכע תויהל לוכי ,יתימא והשמכ ספתנ תויהל לוכי אוה ,המודמ וא יתימא תויהל לוכי ץחל וא סרטס
 אוה ,יגולויזיפ תויהל לוכי ץחל .היעבב היהא ילוא ךירצש ומכ בוביסה תא חקא אל םא לשמל – יופצ תויהל
 תויחב יכ ,הבושח הדוקנ וז .םהינש לש בוליש וא – רחמ ןחבמ יל שי ,אמגודל – ירמגל יגולוכיספ תויהל לוכי
 .יגולוכיספ ץחלל יגולויזיפ ץחל ןיב דירפהל לק דימת אל הדבעמ



 איה ,ץחל יבצמל ,רוגתאל ונלש הבוגתה םגו הסיפתה ,הטילקה – וילע ךשמהב םג רוזחאש בושח דואמ והשמ
 םיטנדוטס המכו ילא ומכו ינומכ םישנא ,ילא לש ינולוקהמ רבכע וישכע הפל סינכא םא .תילאודיבידניא דואמ
 דואמ הבוגתה .ואפקי ונקלח ,אסיכ לע ולעי ונקלח ,הפמ וצורי ונקלח ."קותמ הזיא ,דומח הזיא" ודיגי להקב
 – תיטנג םיהז םירבכעב הז תא םיאורו – תיטנג םיהז ירמגל ונחנא םא וליפא .המל הלאשה .תילאודיבידניא
 חקול ינא םא .תרחא ונקלחו ךכ םיביגמ ונקלח המל – הבושח הלאש וז .תילאודיבידניא דואמ איה הבוגתה
 המוארט התואל ופשחנ םלוכ – ילש הפוקתהמ רכוז ינאש המ הז – ןונבלב המישמל םתוא חלוש ,םילייח תצובק
 םה ?המל .המוארט טסופ וחתפי 15% וא 10% קרו התיבה םירזוח ;רבד ותוא ואר םלוכ ,ץוציפ ותואל ,קוידב
 םישוע ונחנאש םיטקיורפה דחא תא ראתאשכ ךכ רחא הזל רוזחאו ,הז תא ורכזת .רבד ותואל קוידב ופשחנ
.הדבעמב עגרכ

 ונלוכש יסיסבה לדבהל רבעמ .םישנ ןיבל םירבג ןיב לדבה ,םינימה ןיב לדבה אוה בושח דואמ ףסונ אשונ
 הז םאהו ?םישנל םירבג ןיב הבוגתב לדבה שי םאה ?ץחל יבצמל ונלש הבוגתב לדבה שי םאה ,םיריכמ
 דימ ,םישנל םירבג ןיב דואמ הנוש ץחל יבצמל הבוגתה ,ןכ לכ םדוק ?הז תא רוקחל ללכב בושח המל ,יטנוולר
 ,קוידב ץחל םרוג ותואב להקב םישנהו םירבגה תא עגרכ ץיחלמ ינא םאש וניבת .טוריפב הבוגתהמ קלח ראתא
 ויהי םישנה לצא תומרה ,םדה םרזב אצמנש לוזיטרוק ארקנש םינומרוהה דחא – ץחלה ןומרוה תא קודבאו
 ןהש תולחמה תוחיכשש ןוויכמ ,יטנוולר הז .יטנוולר הז םאהו ,המל הלאשה .םירבג לצא רשאמ תולופכ טעמכ
 אל ,תורחא תורצ שי םירבגה ונל .םירבג לצא רשאמ םישנב הלופכ איה ןואכידו הדרח ומכ ץחל תויולת
 תויח םג ןבומכו ,םישנ םג רוקחל תועמשמ שי ןכל .ער רתוי הברה ונבצמ םימסו לוהוכלאל תורכמתהב ...גואדל
 רקיו בכרומ רתוי הז םייח ילעבב תובקנ רוקחלש הביסהמ ,םינורחאה םירושעב הזב אטח עדמה בור לבא ,תובקנ
 תוצובק עברא ךירצ יוסינ תצובק לכלו ,לכה ךסב םימי העברא אוה רוזחמה תורבכע לצא .ינימה רוזחמה ללגב
 תוגהנתהה לע םיעיפשמ וללה םיילנומרוהה םייונישה המכ םיעדוי יכ ,רוזחמה לש םינושה םיבלשב תרוקיב
 חרכהב אל ,ומצע לופיטה דע םיכלוה םא .בושח רתויו ירלופופ רתויו רתוי תויהל ךפהו סנכנ הז םויה .הלש
 – תעכ ןמציו ןוכמ לש םיבושחה םיאשונה דחא הז .םילאודיבידניא ןיב םגו ,םירבגל םישנ ןיב ההז לופיטה
 םיפשחנש םישנא המל – הלאשל ריזחמ הז .םינוש םישנא המב ןיבהל םיצור ונחנא ;תישיא תמאתומ האופר
 .הזמ הז הנוש ךכ לכ םיביגמ ,המוארט וא סרטס גוס ותואל

 ץחל הז םא הנשמ אל ,ץחלל םיפשחנ ונחנא רשאכ .םש הרוק המ ןיבהל הסננ ,חומל ןיִא-םּוז השענ וישכע
 לש רורחש שי ריהמ דואמ-דואמ ןפואב ,ץחל םרוג ותוא תא טלק ונלש חומהש עגרב ,יגולויזיפ וא יגולוכיספ
 םיררחשמש בצעה יאתמ ררחושי ,סומלתופיהה רוזאב אטבתמש ןובלח ותוא .CRF ארקנש ןטק דואמ ןובלח
 םתא םא .חומ אל אוהש םכלש תלוגלוגב אצמנש דיחיה ןורבאה הזש ,חומה תרתוי תטולבל עיגיו ותוא
 םיאורו חומה תא םיחתופ ,תורפסימהה יתש תא ,חומה תא םיאורו "הספוק"ה תא םידירומ םכמצע תא םיראתמ
 לש בחר ןווגמ םישירפמש םיבושח םיאת ןווגממ תבכרומ איהו ,חומ הנניאש תחא הטולב תראשנ – ראשנ המ
 םמשש םיאתהו ,ולש ןטלוקל רשקנ ,חומה תרתוי תטולבל עיגמ ,CRF ,םינומרוהה דחא .םדה םרזל םינומרוה
 הובג ולש peak-ה תוקד יתש ךות ;ACTH ארקנש ןומרוה םדה םרזל םיררחשמ Corticotropic cells אוה
 ,תוילכהמ תחא לכ לע תבשויש ,לנרדאה תטולב וא ,הילכה תרתוי תטולבל עיגמ ,םדה םרזל ררחושמ אוה ,םדב
 .לוזיטרוקה ןומרוה תא םדה םרזל םיררחשמ לנרדאה תפטעמב םיאצמנש םיאתהו ,ולש ןטלוקל רשקנ ןומרוהה



 אוהש ןטלוקל רשקנ אוהש דיגא םוחתב רתוי םהש הפ ולאל .םידיקפת לש בחר ןווגמ שי סרטס ןומרוה ותואל
 .קותעש םרוג

 הזה ןומרוהה תא ול ןיאש אתש רמא ב"הראב ילש הרומה .את לכב טעמכ םינטלוק שי לוזיטרוקה ןומרוהל
 תולוע םכלש רכוסה תומר ,םכתא ץיחלמ ינא םא .הירפירפב םג ,םינטלוק םיליכמ םיאתה בור .את אל אוה
 ותוא םג לבא ?עגרכ יל שיש םויא ותואמ חורבלו ץורל ידכ תאזה היגרנאה תא ךירצ ילוא ?המל .180 ,160-ל
 לש תומרהש ךכל םרוג הז ,םדב תולוע לוזיטרוקה תומר .ילילש בושמל יארחא אוהו חומל הרזח רזוח לוזיטרוק
 אל CRF דיטפפ ותוא .לוזיטרוקה ידי לע תרגסנ םגו תלעפומ תכרעמה יכ ,תודרוי ACTH-ו  CRF דיטפפה
 ירמגל םירחא תומוקמב רצוימ וא אטבתמ םג אוה אלא ,םכלש ףוגב םירביאה לש הירפירפה תלעפהל קר יארחא
 תפטעמב םיהובג םירוזא ,ןורכיז םיכוותמש םירוזא ,םכלש הדרחהו דחפה תמרל םירושקש תומוקמב - חומב
 ליעפמו הזה רוזאב ררחושמ אוהש הזל ליבקמב .םירחא םידיקפת דועו םכלש דוקימה תמר לע םיארחאש חומה
 הבוגתה תא הנשמו ,חומב ירמגל םירחא םירוזאב םיאצמנש בצע יאתמ ררחושמ םג אוה ,ףוגה לכ תא
 ץחל הנתשיו בלה בצקו רכוסה תומר ולעי קר אלש ךכל םורגי ,הירא םתיארש הז .ץחלל םכלש תיתוגהנתה
 הרקב ,וכותב רקובמ ןבומכ הזו ,ונתשי דוקימהו בלה תמושת ,ןורכיזה תומר ,דחפהו הדרחה תומר םג אלא ,םדה
 .תימינפ

 תודובע יפלא שי .רקחנ יכה דיטפפה ילוא הזו ,הנש 30-מ רתוי זאמ ורבע ,1981 תנשב וליג תאזה תכרעמה תא
 .CRF ,הזה ןטקה דיטפפה לע

 תיסחי םוכסב ותוא עצבל רשפא היה םויהש ,ינתפאש טקיורפ – ישונאה םונגה ףוציר ירחא העיגה הכפהמה
 קתע ימוכס ועקשוה זא לבא ,ולש םונגה לכ תא לבקל לכוי דחא לכ ,ןמציו ןוכמב ,הפ טעמ דוע ילוא ;עונצ
 םיירשפאה םינגה ןווגמ לכ ,םידיטואלקונה ןווגמ לכ בשחמב היה ,הז תא וליגש ירחא .ישונאה םונגה ףוצירב
 הבוגת תלעפהל יארחאש דיטפפ ותואל םאה קודבל וניצר הטושפ היגולומוה ידי לע זא ,המודכו םדאב ,רבכעב
 החפשממ קלח אוה  CRF-ש הז ,הלגתהש המ .ןגה הנבמו ףצר תניחבמ ול םימוד םירבד אוצמל רשפא ,ץחלל
 הז ךשמהב .CRF ותואל םימוד דואמ םהש ךכל רבעמ םדיקפת המ עודי אל עגרכש ,םירצק םידיטפפ לש
 םירשקנ ,הרטמ אתל םיעיגמ ,אתהמ םישרפומ םידיטפפה .2 גוסו 1 גוס ,CRF-ל םינטלוק ינש לש יוליגל ליבוה
 תלעפהל בושח ןטלוקהש ,תויגולוקמרפ תוטיש תועצמאב ,ונעדי .תוליעפ םיכוותמו ,םינטלוקל ,םירוטפצרל
.רורב היה תאזה תכרעמה לש דיקפתה ,סרטסל ונלש הבוגתה

 וישכע ונל שיש איה הדבועה ,יאופר-ויבה עדמב םוחת לכב טעמכ אלא חומה רקחב קר אל ,םיעדוי ונלוכש ומכ
 ,פיטונפ שי ינש דצמ .רבכעה לש פיטונגה וא ונלש פיטונגה הז ,םינג ףלא 30 ,ףלא 25 לע םיעדוי .םלש םונג
 רגתאה ,םויה לודגה ישוקה .ונלש תונושה תויגולותפה ,ונלש היגולויזיפה ,ונלש תילמרונה תוגהנתהה רמולכ
 םתוא לש דיקפתה המ קוידב ןיבהל .רעפה לע רשגל אוה םייגולויבהו םייאופר-ויבה םימוחתב ייניעב לודג יכה
 לע תודבוע ןמציו ןוכמב תודבעמהמ הברה השעמל .המודכו תולחמב ,תוגהנתהב יוטיב ידיל אב אוה ךיאו םינג
 .רשג ותוא

 תוצובק 80 לעמ – רתויב יטננימודה ילוא אוהש ילכה ,ןמציו ןוכמב םיבר ומכ ?םישמתשמ ונחנא ילכ הזיאב



 איה לדומכ םירבכעב םישמתשמש הביסה .רבכע ,הזה אלפנה רוציב תושמתשמ היגולויבב תוצובק 130 ךותמ
 דירוהל וא סינכהל ,םייטנג םייוניש עצבל ,ןגה םע קחשל רשפא רבכעב ;םדא ינבכ ונילא בורק יכה רוציה םה יכ
 ונייה תילאידיא .חומה לש ימוטנאה הנבמבו היגולויזיפב ונל המוד דואמ אוה ןבומכו ,תונוש תויצטומ תושעל ,ןג
 אל םכקלח .לדומכ םירבכעב םישמתשמ ןכל ...הז םע הנטק היעב שי עגרכ לבא ,םדא ינב לע הז תא םישוע
 ןג ול תונשל ,הזכ רבכע תחקל רשפא .םירבכעל םילוח תיב ומכ אוהש ןקתמ ונל שי ןמציו ןוכמב לבא םיעדוי
 ינא ,ןנור ןג תא רבכעב יתאצמ ,"ןנור ןג" תא רחבנש דיגנ ,ןגה תא ול ונינישש ירחא – הזל סנכא דימ – םיוסמ
 ,ןנור ןג טעמל םינגה לכ ול שיש רבכע רצייל רשפא תאזה היגולונכטה תרזעב םויה .השוע ןגה המ ןיבהל הצור
 ויחא .ןנור ןג םע דלונ ,ירמגל ילמרונ אוהש ויחא ,רבכע יל שי .ןנור ןג לש דיקפתה המ תולגל איה הרטמהשכ
 .םינחבמ לש בחר ןווגמ ותוא ריבעהל רשפא ,ןנור ןג ול ןיא ךא יהמיא לופיט ותוא לביק ,אמא ותואמ דלונש
 ןווגמ רבוע אוהו רבכע תחקל רשפא ,םילוח תיבל המודש םישרמ ןקתמ ונינב ,תונורחאה םינשב ,ןמציו ןוכמב
 ףוליח תמר תא קודבל ןתינ – דנואסרטלוא ,MRI, CT – הימדהה תוכרעמ לכ תא םש שי ,םינחבמ לש בחר
 רשאכ םישוע ונחנאש המל המוד דואמ הז ,םדה לש הימיכויב עצבל רשפא .ולש ןורכיזה תמר ,ולש  םירמוחה
.ךשמהב הז תא ריכזא ילוא ,תוכרעמ ןתואמ קלחל אמגוד שי תגצמב .החפשמ אפור וא האפרמל םיכלוה

 תא םירסחש םירבכע לש םינז ורצי םלועב תורחא תוצובק םגו ונלש הצובקה םג ,תונורחאה םינשה ךלהמב
 םייטנג םילדומ ונרצי .ץחלל ,סרטסל ונלש הבוגתה תלעפהל יארחאש רוזאה וא תכרעמה לש הזה דצהמ םינגה
 םא ?הלאה םירבכעב רדסב אל המ ?פיטונפה המ .יטנגה סקלפמוקה וא האוושמה לש ינשה דצה תא םירסחש
 לש תילנומרוהה הבוגתה וא הדרחה תומר תא קדובו ,1 גוסמ ןטלוקה תא םיליעפמש םינגה תא דירומ ינא
 רבכעה ,לותח םדיל םש התא .ץיחלהל רשפא יא הלאה םירבכעה תאש הלגמ ינא – ץחל יבצמל הלא םירבכע
 הניחבמ .תונתשמ אל ןה ,הפצרב ןה ,רבכעה לש םדב לוזיטרוקה תומר תא םיקדוב ...עמשנ המ לאוש
 תא לטבמ ינא םא .ולש תיתדרחה תוגהנתהב הדירי ול שי ,ץחלנ אל אוה ,לּוק רֶּפּוס אוה הזה רבכעה תיתוגהנתה
 הרואכל םירבכעה – ןמציו ןוכמב השענ הזו – ןטלוק ותוא תא םיליעפמש םינגה תא וא ,2 גוסמ ןטלוקה
 םתוא םיציחלמ םא לבא .םהלש םיחאל םימוד םה זא ,םתוא םיציחלמ אל םתא םא ירמגל ילמרונ םיגהנתמ
 םייתעש-העש םהל חקולו םיצחלנש םירחא םירבכע תמועל .עיתפמ והשמ םילגמ ,םיקדוב זאו ועגרייש םיכחמו
 ,החפשמה לש הזה דצהמ םינגה םהל םירסחש םירבכעה – רתוי םידרח אל רבכ םהו לקשמ יווישל רוזחל
 יצח םתוא םיציחלמ .רצק דחא רֹוסרֶטס ירחא םייעובש וא עובש וליפא אלא םוי קר אלו ,םידרח דואמ םיראשנ
 .ןוזיאל רוזחל םיחילצמ אל םהו ,העש

 דיקפתהש רמוא הז ,םיששואתמ אל הלאה םירבכעהו התוא יתדרוה םא ?תאז תכרעמה לש תועמשמה המ
 תא ליעפהל לכונ םאו ,ןטלוק ונל שי .לקשמ יווישל ונתוא ריזחהל אוה חומב הלאה םיביכרמה לש ימינפה
 .רחא וא הז גוסמ יתמוארט סרטס וא ינורכ סרטס םע רתוי בוט דדומתהל םישנאל רוזעל לכונ ,רֶתֶיב תכרעמה

 יתעדלש תינכפהמ הטיש וז ,ןג םהל םידירומש – תירבעב רֶסֶח ירבכע – טואאקונ ירבכע לש תאזה הטישה
 .תונורסח םגו הלש ריחמה הל שי ,היגולויבב הטיש לכ ומכ לבא ,םינש המכ ינפל לבונ סרפ הילע ולביק וליפא
 םישוע ללכ ךרדבש הדבועה איה תחא תיזכרמ היעבו ,חומה ומכ תובכרומ תוכרעמב רקיעב םיטלוב תונורסחה
 םימדקומ םיבלשב רבכ זא .תירפומה םיציבה לש המרב ,םימדקומ םייתוחתפתה םיבלשב הלאה םייונישה תא
 ,היעב ןיא :םירמוא םה .םישימג םה םייתוחתפתהה םיבלשה ךלהמב ,חומה רקיעב ,םירביא .ןנור לש ןגה רסח



 ...הדובע תומוקמב ןמזה לכ תאז םישוע .ןנורב רוסחמה לע תוצפל לוכי ילא .לופכ דובעי יִלֵא ,ןנור תא יתדרוה
 הז םאה – איה הלאשה ,ץוחל דואמ אוה ,וב רדסב אל והשמ ,דרח הזה רבכעהש האורו רבכעל אב ינא םא זאו
 םוחתב תחא הלודגו הבושח היעב וז ?השק רתוי הברה דבוע ילאש הזמ ילוא וא ןנור תא יתדרוהש ךכמ עבונ
 .רסח ירבכע לש

 רבכע לש ,חומ לש יכרוא ךתח הפ םיאור – חומה לש יִתָמֶכסה םישרתב תוארל רשפאש יפכ ,היינשה היעבה
 םיאטבתמ םה ,דחא רוזאב םיזכורמ םניא חומב 2 גוס וא 1 גוסמ םינטלוק .םינטלוקה רוזיפ הז – הדלוח וא
 תמרב טלוש ינשה רוזאה ,םדב רכוס תומרלו םילכוא םתאש הַמְל רושק רתוי דחא רוזא .םינוש חומ ירוזאב
 ןווגמ ול שי ,הז וא הז רוזאב קר אטבתמ אל ,ןג ותוא ,ןובלח ותוא .ןורכיזה תמרל רושק הז ,חורה בצמו הדרחה
 וז ,דבכב ןובלח לשמל ,ןג שי ללכ ךרדב .םירחאה םירביאה בורב הרוקש הממ הנוש הז ;םידיקפת לש בחר
 ,חומהמ הזה ןגה תא דירומ ינא םא .חומב בצמה אל הז .רדגומ דדוב דחא דיקפת ול שיו ,תינגומוה תיסחי המקר
 השוע אוה ,חומב הנוש רוזאב רצוימ אוה םא ,ןג ותוא – בכרומ רתוי .םידיקפת לש בחר ןווגמ ול לטבמ ינא
 תוליעפה תא םג לטבמ ינא ,םהינש תא דירומ ינא םא .רחא רוזאב רצוימש ןג ותוא השועש הזל ךופה דיקפת
 תויפיצפסה – יתרכזהש תונורסחה ינש לע רבגתהל ונל רשפאיש יטנג ילכ םיכירצ ונחנא השעמל .הכופהה
 ילכ ךירצ ינא .יביסנטניא ןפואב תונורחאה םינשב התשע הצובקהש והשמ הזו .תוחתפתה ךלהמב יוציפהו
 .דקוממ דואמ ןפואב ,חתפתמ רבכע אל ,רגוב רבכעב עובק ןפואב ןג לש יוטיבה תומר תא תונשל יל רשפאיש

 רוצי שי – הטיש התואב תושמתשמ ןמציו ןוכמב תודבעמ הברהו ,ונלש הפיאשה תאזש – תאז תושעל ךרדה
 ,ונלש םיאתה תא םיקיבדמ םה ?םיברתמ םיסוריווה ךיא .סוריווה אוהו ,הליעי הרוצב הז תא השועש ןטק
 יטנגה רמוחה תא רצייל ידכ ונלש םיאתב םישמתשמו ,ונלש םיאתב א"נדל םהלש יטנגה רמוחה תא םיריבעמ
 ינש דצמ לבא ,ונלש םיאתה ךותל םינג ריבעהל םיסוריווה לש תאזה תלוכיב שמתשהל םילוכי ונחנא .םהלש
 לש םוחתהמ חתפתהש תיטנג הסדנהב םוחת הז ?םישוע המ .םיסוריו דוע ורצייו וקלחתי םהש םיצור אל ונחנא

Gene therapy – םהל תרשפאמש םיסוריווה לש תפטעמה תא םיריאשמש ךכ םיסוריווה תא םיסדנהמ ונחנא 
 םינגה תא םיסוריוול םיסינכמו לופכשל םהל בושחש המ לכ תא םינגהמ םיאיצומ לבא ,אתה ןיערגל סנכיהל
 םישמתשמ ונחנא ...הליבחה תא ריבעמ ,סקֶדֶפ לש חילש ומכ אוה סוריווה זאו .ונילא וריבעיש םיצור ונחנאש
 לכ תא הב שיש תבכרומ דואמ תכרעמ תרזעב ,יחה רבכעב םיאת קיבדהל תנמ לע תאזה היגולונכטב
 זאו ,םיצוחנה םירטמרפה לכ לע םירמוש ,זג םע המדרה תחת חותינב אצמנ רבכעה .חומה לש תוטנידרואוקה
 ירחא דומע ,חומה לש WAZE ומכ ,חומה לש  םיכרדה תפמ תא וכותב ליכמ – השעמל בשחמה – רבכעה
 יתיניש ,לשמל .הרוק המ תוארלו ,חומב דקוממ דואמ רוזאל סוריווה תא קירזהל רשפאו ,חומה ירוזא לש דומע
 םילוחה תיבל ותוא סינכמ ,רבכע חקול ינא זאו ,הדרחל רושקש חומב םיוסמ רוזאב ןנור ןג לש יוטיבה תומר תא
 תא ול םיש ,ןובאיתל רושק רוזאב ןנור ןג תא יתיניש םא .הדרחל םירושקה םינחבמה לכ תא ול השועו ונלש
 .ןובאיתל םירושקש םינחבמה

 סינכהל השק דואמ .תיברתב הלדיג שושש ,סקטרוקה לש ,חומה תפטעמ לש בצע יאת תיפוקשב הפ םיאור
 .וללה םיאתהמ זוחא 5-3-ל סינכהל חילצנ ,תוימיכ תוטישב ץוחבמ א"נד סינכהל הסננ םא ;הלאה םיאתל א"נד
 הרקמב .תחלצ התואב אצמנש ןוריונ את לכ הקיבדה סוריו לש תחא הפיט ,ךכב םיליעי דואמ הלאה םיסוריווה
.חומה ךותב רדגומו ןטק רוזאב ,יטנסרולפ קורי עבצ אטבמש ןובלח ונסנכה הזה



 יפכ .םוחתב םינוש םיטקיורפ המכ יתרחב ,ןמזה תלבגמ לשב .תונורחאה םינשב ושענש םירקחמל תואמגוד ןתינ
 ןיבל ץחל יבצמל הפישח ןיב רשקה לע ונרביד .תוכרעמ לש בחר ןווגמ תברעמ סרטסל הבוגתה ,םתיארש
 המל תינונגנמ הנבה תוחפ שי ,םוחתב תודובע טעמ אל שי .2 גוסמ תרכוסלו ,ילובטמ םורדניסל וא הנמשה
 ךא ,םירפסמה תא וניאר .תרכוסב תולחל יוכיס ול שי הנש םירשע ךשמב הציחלמ הדובע דבוע והשימ רשאכ
 םידיטפפ םתואמ דחא תא תרציימש חומב בצע יאת לש הייסולכוא וניליג השעמל .תינונגנמ הז תא ונבה אל
 ,בלבלה לע םירבדמ דימת .םדב רכוסה תומר תא רקבמש רוזאב חומב המקומ וז בצע יאת תצובק ,יתרכזהש
 רושקש ,ןובלח ,ןֶג ונשי .חומב תאצמנ הרקבהמ הברה לבא ,זוקולגה תרקבב םיבושח םלוכ ,דבכה ,רירשה
 קילדהל לוכיש רבכע תיטנג הסדנה תרזעב התנב לעי הזה טקיורפב ?הזה ילובטמה רוזאב השוע אוה המ ,סרטסל
 ימו הקיטויביטנא תרזעב ,םיסוריוו יִנֶג-סנרט רבכע לש בוליש הז .חומה לש הזה רוזאב קר הזה ןגה תא תובכלו
 ונחנא יכ ,הזה ןגה תא ונקלדה קר – םירבכעה תא ונצחלה אל .ןגה תא תובכל וא קילדהל הלכי איה היתש
 רּוגתא ילב םיבולכב תויחל םירבכעל ונתנ .דיטפפהמ רתוי רצייל ליחתמ ןגה םיצחלנ ונחנא רשאכש םיעדוי
 םירבכעל םייעובש וקיפסה .חומב ןגה תא הקילדה הקיטויביטנאה ,הקיטויביטנא םע םימה תא ונפלחה טושפו
 זוקולג תוחפ הברה סינכה םהלש רירשה תמיוסמ ןילוסניא תנמ רובע .2 גוס תרכוס לש םימוטפמיס חתפל
 ללכב העגנ אל לעי .2 גוס תרכוס לש ןמיסה הז .ןילוסניא רתוי שירפהל ליחתה הבוגתכ בלבלה ,םיאתל
 בצע יאת לש תרדגומ הייסולכוא התניש קר איה ,רירשב אלו בלבלב ,דבכב העגנ אל ,םירבכעה לש הירפירפב
 בצמל םמצע תא םיאתהל ידכ התנתשה הליכאה תוגהנתה לכ ,םהלש תוגהנתהה תא וניש םירבכעה םג .חומב
 .הזה

 ,הנוש םיביגמ ונחנאש יתרמא הלחתהב .תוחתפתהה ךלהמב ץחל ימרוגל הפישחל רושק ףסונ בושח אשונ
 אל רבכ וז ילוא – םוחתב תוקזחה תוירואיתה תחא .ינורכ וא יתמוארט סרטסל הנוש ןפואב םיביגמ םינוש םישנא
 רותב קר אל ;ץחל יבצמל ונפשחנ תוחתפתהה ךלהמב םא יולת הזש ךכ לע תורבדמ – תוחכוה שי ,הירואית
 ךלהמב ,ינורכ סרטסל ,המוארטל הפשחנ ונלש אמאה םאה .םאה םחרב םירבוע רותב םג אלא ,םידלי
 תגאוד הילשה .הילשה – םאה ןיבל וניניב רשקמש תוחתפתהה ךלהמב בושח דואמ רביא שי .ונלש תוחתפתהה
 ,התלע לוזיטרוקה תמרו התוא ךתח והשימ ,שיבכב תגהונ ןויריהב אמאש חיננ .רטליפ םג איה ,םירבד הברהל
 םיזנא שי זא .תויתוחתפתה תויעבל םורגל לוכי הז ,לוזיטרוק לש הלאכ םיקיפל ףשחיי רבועהש םיצור אל ונחנא
 ותוא ךפוה אוה לוזיטרוק האור אוהש םעפ לכ .לוזיטרוק קרפל ודיקפתש ,הטנצלפה ךותב אצמנש בושח
 היהת רבועה תפישח ןיידע ,םיקיפ ויהי םֵאלש תורמל זאו .לוזיטרוק לש הליעפ אל הרוצ הזש ,ןוזיטרוקל
 ךכל םרוג הז ,םסחנ וא קפדנ אוהש וא תויצטומ שי הזה םיזנאב רשאכש תוארמה תודובע שי .תיסחי תנזואמ
 תויעב וא בל תויעב ,תוילובטמ תויעב וחתפיש יוכיסהו ,רתוי םינטק ,רתוי םדקומ ודלוויי םיאצאצהש
 .תיתועמשמ הרוצב לודג תוירטאיכיספ

 .ץחל יבצמל םכלש הבוגתה תא ליעפמש יזכרמה דיטפפה ,CRF ותוא לש תולודג תויומכ תרציימ הטנצלפה םג
 הברה .הילשה ידי לע תופרוטמ תויומכב רצוימ הזה דיטפפה ןויריהה ךלהמב לבא ,חומב רקיעב רצוימ CRF-ה
 לש דודיבל ליבוה הזו ,CRF לש תויומכ הלאכ םע תדדומתמ ןויריהב םאה ךיא וניבה אל םיאפורו םינעדמ םינש
 רשוק אוה ,CRF האור אוהש םעפ לכ .םדב החושש CRF רשוק ןובלח הז ,CRF-ה תא ספותש ,רחא ןובלח
 ןויריהה ךלהמב םא ;תלבגומ תאז תכרעמה ,תיגולויב תכרעמ לכ ומכ לבא .ןטלוקה לע דובעל ונממ ענומו ותוא



 ינשל ישפוח ןפואב םֵאל רָּבּועה ןיב רֵבֹוע אוה ,ותוא לרטנל תלוכי לע רבוג CRF-ה רוציי ,ץחלב אמאה
 תחקל לק יכהש רביא הז הילש .הדיל ירחא ןואכיד ןיבל הילשב CRF תומר ןיב הקזח היצלרוק שי .םינוויכה
 הז תא םילצנמ ...וחקייש הל תפכא אל הילשה תאו ,אלפנה רבדה תא אמאל םינתונ הדילה ירחא ,םדא ינבמ
 CRF תומר ןיב היצלרוק שיש םיאצומ ,םאה לע םילכתסמו הילשב CRF תומר םיקדוב םא .םילוח יתבב
-ה תא םיליעפמ םאש םיאור ,םמצע םירבועה לע םילכתסמ םא .הדיל ירחא ןואכיד חתפל יוכיס ןיבל הילשב

CRF הדילה – יתועמשמ הזש ,ןויריה שילש הזיאב הלאשל סנכנ אל – תוחתפתהה ךלהמב םאה לש חומב 
 םא ,תילמרונ תּודליו תוקני םהל התיה םא םג – ןויריהה ךלהמב CRF-ל ופשחנש םירבכע .רתוי תמדקומ היהת
 הייסולכואב 9% ןיב ,תיתועמשמ םילדג המוארט טסופ חתפל םהלש יוכיסה ,המוארטל תורגבב םתוא םיפשוח
.ןויריהב CRF-ל ופשחנש הלא לצא 30% ןיבל הליגר

 תודימעה וא ,ץחל יבצמל ונלש הבוגתה לע תרשעומ הביבס לש העפשהל רושק הז .יבויח רתוי טקיורפב םייסא
 ,םיצור םהש המכ םימו לכוא בולכב םהל שי ,םיבכוכ 5 ןולמב םירבכע םיקיזחמ ןוכמב ונחנא .ץחל יבצמל
 ,בולכב םירבח השולש ללכ ךרדב ,ךשוח תועש 12 ,רוא תועש 12 ,העובק תוחל ,תולעמ 22 לש הרוטרפמט
 םהל ויהיו ,תגצמב םיאורש ומכ קראפ הנול םהל תונבלו םירבכע םתוא תא תחקל לוכי ינא לבא .םיניוצמ םיאנת
 ילגלג םהל םינתונ םא ,ץורל םיבהוא םירבכע – הציר ילגלג םש םהל ויהיו ,םירבח 12 אלא םירבח השולש אל
 םירבכעה .הנתשמ ,הרגמ הביבס רמולכ ,םיקחשמו תולעתו םיתב םגו – םויב מ"ק 7-ל 6 ןיב ץורי רבכע ,הציר
 רודה תא ןגראל םילוכיו ,תינימ םיליעפ ,םירגוב םה תועובש 10 ליגב רשאכ ,תועובש 10 דע 4 ליגמ םש והשי
 זאו ,הלאה םיאנתב םתוא םיקיזחמו ,ילמודנר ןפואב ,םהלש תורענה תפוקתב םירבכע םיחקול ונחנא רמולכ .אבה
 םירבכע ,עיתפמ אל ןפואב ?םתוא םיציחלמ םא הלאה םירבכעה לש הדרחה תומר בצמ המ :םילאוש ונחנא
 ,תרשעומ הביבסב םדא ינב לע תודובע םג שי .ץחל יבצמ םע בוט רתוי הברה םידדומתמ הלאכ םיאנתב םילדגש
 .המל הלאשה .המודכו םיירוסנס ,םייתרבח םייוריג רתוי םע

 הליגר הביבסב ולדגש םירבכעהמ הלדגימאה תא דדוב ,טרוטקוד טסופב וישכע אצמנש ,גרבנייטש יזח
 ונתוא וספתש םייונישה דחא .םונגב םינגה תמר לש יוטיבה לע לכתסהו ,תרשעומ הביבסב ולדגש םירבכעהמו
   ודרי ולש תומרה .ץחל יבצמל הבוגת ליעפמש ןטלוקה ,CRF-ה לש ןטלוק אוהש ןגה לש תומלעיה טעמכ היה
 ונחקל ?ונישע המ ?םידרח תוחפ הלא םירבכעש הדבועה תא ריבסמ תמאבש המ הז םאה .הזה רוזאב 90%-ב
 חומל ונמרג םכל יתיארהש םיסוריווה לש הטישה תרזעבו ,ירמגל םיילמרונ םיאנתב םתוא ונלדיג ,םירבכע
 יוטיבה תומר תא םידירומש םיסוריו ונקרזהש הז ידי לע .תרשעומ הביבס לש םיאנתב לדג אוהש בושחל םהלש
 הדירי וארה הז תא ורבעש םירבכע ,םימיאתמה םיאנתב ,םיאתמה ליגב ,הזה רוזאב תיפיצפס ןֶגה לש
 ,ןגל הרזח תוגהנתההמו ,תוגהנתהל ןֶגהמ םיכלוה – ונלש תודובעמ הברה ןייפאמ הז .ץחלה תמרב תיתועמשמ
.םדוק וילע ונרבידש רשג ותוא

 ינא ,הדבעמ ידבוע ,םיאנכט ,םיטנרוטקוד טסופ ,םיטנרוטקוד ,םיטנדוטס לש המיהדמ הצובקל הדוא ,הפ םייסא
.ןמזה לע םכל הדומ ינא .םידבוע םהו ,רבדמ רקיעב

 .הפ ראשנ ינא ,לואשל הצורש ימ .השקבב ,םיירהצ לוכאל וא דובעל ץרש ימ



 .השקבב ,תולאש והשימל שי םא .תניוצמ האצרה לע ןולאל הבר הדות :ילא

 ?ךכל הביסה העודי ,םירבג תמועל םישנב רתוי תוהובג לוזיטרוקה תומרש תרכזה :הלאש

 ךשמב .םירבג לש הלאמ תוהובג ןהש םישנב לוזיטרוקה תומרש ךכל הביסה המ התיה הלאשה :ןח ןולא 'פורפ
 תומרש איה תיתימאה הביסה לבא .םישנב לוזיטרוקה תומרב היילעל םרוגה אוה ןגורטסאהש ובשח םינש
 – םיכשאה תא הדירומ תא םא .הז רופיסב םיאכודמה םה םירבגה זא ,ןורטסוטסטה ידי לע תואכודמ לוזיטרוקה
 .םירבגב םג לוזיטרוק לש ההובג המר שיש האור תא ,תומרה תא תקדובו – ץלמומ אל ונניאש רבד

 ינפל העש יצח ,רקובב םיררועתמש ינפל ;תימוי תויתדונת ול שי ,דחא – םיירקיע םינייפאמ ינש שי לוזיטרוקל
 ואצ ,שדח םוי ,בוט רקוב :רמוא הז ,םדה םרזב לוזיטרוקו CRF רורחש לש ינטנופס קיפ שי םיררועתמש
 המרל וצפקת ,םויב ןמז הזיאב הנשמ אל ,םכתא ץיחלמ ינא רשאכ לבא .םיימוי םילגב ענ הזה קיִּפה .הטימהמ
 ,ףוגב ןגורטסא רתוי ןיא ,אמגודל תולחשה תא ןהל םידירומ םא ,םישנ לע לכתסמ ינאשכ .1000 וא 800 לש
 ךלהמב הארנכש איה הביסה .רבגומ ןפואב וביגי ןיידע ןה .אל ?ץחלל םישנה תבוגתב יוניש שי םאה
 תמועל םישנב הנוש הרוצב סרטסל הבוגתה תא תכוותמש תיחומה תשרה תא בצעמ ןגורטסאה ,תוחתפתהה
 .התוחפ היהת אל ץחלל הבוגתה ,ןגורטסא ןהל ןיאש תורגוב םישנב רבודמ םא הנשמ אל הז ןכל .םירבג

 ,ץחלב אל םירבגה .םישנ םש 95%-ש הארת ,תובא תיבל ךלת – וישכע וילע תרבידש אשונה יבגל :האירק
..םייחב אל םה לבא

?אטבתמ הז ךיא ,ןינוטלמה לש דיקפתה המ .האירב אל ,הייקנ אל הנישה סרטס ןמזב ,ןינוטלמ יבגל :הלאש

 םירוזא םע – רואל ביגמש ןומרוה הז ,לבורטצאה תטולבמ שרפומש ןומרוה אוה ןינוטלמ :ןח ןולא 'פורפ
 חומב היצקאיר-סורק טעמ שי .םימק יתמו ןושיל םיכלוה יתמ ,תילקריסה תוליעפה תא ךוותמ אוה חומב םירחא
 יכה םינייפאמה דחא ,המוארט טסופ םע םישנא וא םיצוחל םישנא ןיידע .סרטסל הבוגת ןיבו ןינוטלמ ןיב
 םיליעפ םה םירבכע ללכ ךרדב .םירבכעב הרבעש הנשב הז תא וניאר עיתפמ ןפואבו ,הניש תוערפה הז םייזכרמ
 טסופב םירבכע זא ,המוארט לש לוקוטורפל םתוא ףשוחו םיבולכב םירבכע םש התא םא .הלילב םינשיו םויב
 ןינוטלמ ךרד אל הארנכ אוה ?חומב רשקה ךיא .המוארט טסופ םע םישנאל המוד הז .הלילב םירע םה המוארט
.הנישה רוזחמ תא םירקבמש םירוזאב םיאצמנש םירחא םינובלחו םינג ךרד אלא

?עודמ .הרדשה דומע לזונ לש הפלחההו הריציה תרבגומ ,ץחל תובקעבש תרמא :הלאש

 םירבדהו ,םדה ץחלב היילע שי לכ םדוק .הבושת והשימל שיש בשוח אל ינא ,תניוצמ הלאש :ןח ןולא 'פורפ
.הרדשה דומע לזונ םע היצקארטניא לעו ,םירמוח לש תרבגומ תוליעפ לע תוירואית שי .ינשב דחא םירושק

...ןמז ןיא היראלו ,ןמז תחקול המצע הפלחהה :הלאש

 רבדל ךירצ .הריהמ רתוי הברה איה תיטתפמיסה תכרעמה .היצביטקא לש תונוש תוקיטנג שי :ןח ןולא 'פורפ
 יוטיב לש הרבגהב םירושקש חווט יכורא םייוניש ןיבל – היראה תא יתיאר ,ומכ – דימ םירוקש םיטקפא לע



 יתצחלה ;םיבצעה תוצקב אצמנ רוטימסנרטוריונה ןהבש ,תוידיימ תולועפ שי .תולועפ לש םידבר המכ שי .םינג
 לש חווט יכורא םיטקפא שי לוזיטרוקל לבא .ןילנרדא םע הז תא םישיגרמ םלוכ .דבועו ררחושמ אוה ,ךתוא
  .רתוי וליפאו תועש

 םילכואש הלאכ שיו לוכאל םיקיספמש הלאכ שי ץחלבש עודי ,ןובאיתה תרבגהו ץחל יבצמל רשקב :הלאש
?לקשמ ירמוש ךוסחל רשפא ןגב לופיט ידי לע םאה .הקספה אלל

 םירבכעב .הז בושחה אשונב תוקסעתמש תויטנדוטס שולש שי ,הדבעמב ונלצא בושח םוחת הז :ןח ןולא 'פורפ
 – להקב העבצה תושעל רשפא ,תעדוי תאש ומכ – םדא ינב .תוחפ םילכוא םלוכ םתוא םיציחלמ םא ,ןיינעמ הז

 יאתש םיעדוי ונחנא לבא .אל עגרכ .המל תינונגנמ םיעדוי םא הלאשה .תוחפ ולכאי 50% ,רתוי ולכאי 50%
 הזיא קוידב םיעדוי ,םיפוממ דואמ םה ונלש הליכאה תוגהנתה תאו ונלש ןובאיתה תא םירקבמש חומב בצעה
 םינעדמה .הליכאה תא םידירומ וא םיריבגמ םינובלח ולא ,המ םירציימ םינוריונ ולא ,םוחתב רתוי םה םינג
 םהבש םירבכע ונינב תונורחאה םינשב .סרטסל הבוגתה תא תכוותמש תיבצע תשר םש שיש ךכמ ומלעתה
 םיריבגמש םיאתב רמולכ – ינשה גוסב וא ןובאית יאת לש דחא גוסב קר סרטסה ינובלחל ןטלוקה תא ונדרוה
 שממש הווקמ ינאש ךכ ,ןיינעמו חיטבמ הארנ הז לומתא יתיארש םינותנמ .ןובאית םידירומ םיאתב וא ןובאית
 תשרה .םירחא םיאת 10,000 וא 1,000 םע רבדל לוכי דדוב את .בלצומ לכה ,יפויה הז .תונקסמ ונל ויהי בורקב
.תבכרומ

?ןורכיז שילחמ ץחל .ןורכיזל ץחל יבצמ ןיב רשקה המ :האירק

 לוכי הז ,ןחבמ ינפל םימי השולש ,ןחבמ ינפל ץוחל תויהל .ןורכיז הזיא יולת ,תבכרומ הלאש :ןח ןולא 'פורפ
 ,רבודמ ןורכיז הזיאב יולת .ןורכיזה יעוציב תא דירוי הז – רטסמסה לכ ץוחל תויהל .ךלש םיעוציבה תא רפשל
.ךורא חווטל ןורכיז וא רצק חווטל ןורכיז הז םא

 ןומרוהה לש תוהובגה תומרה תא םוסחיש ילכ ןנכתל אל המל ,ןויריהב םישנו CRF ןיב רשקה יבגל :הלאש
 ?הזה

 וא םאה תוגהנתה לע עיפשמו בושח ךכ לכ ןויריה ךלהמב CRF תמאב םא – התיה הלאשה :ןח ןולא 'פורפ
 ןה םאו ,CRF-ה תומר תא קודבל אל המל – םייק אוה ,חתפל ךירצ אל – ילכ חתפל םוקמ שי םאה ,רבועה
 ףוסב הליפנ שיו ,ןויריהה ךלהמב הלועו הובג אוה CRF-הש אוה ןיינעה ?םתוא םוסחל טושפ ידמ תוהובג
 הפוקתל ולש תומכה תא ריבגהל גואדל ךירצ ,דחא דצמ .יותיע לש הלאש לכה .הדילל דואמ בושח הזה רבדהו
 .ןויריה לש ישילשה שילשב הארנכ ,עיפשמ הזה רבדה יתמ ,יטירקה ןמזה תא הארמש הדובע ונל שי ,תמיוסמ
 רקיעב ,דחא גוסמ ןטלוקל םיטסינוגטנא וחתיפ ןורחאה רושעב םלועב תולודגה המראפה תורבח השעמל
 תאו ונלש יגולויבה ןועשב םג םיעגופ ונחנא ךכ יכ ולפנ בורה ,ןיידע םיינילק םייוסינ וישכע שי .הדרחו ןואכידל
 םהלש עזגה יאת לש הדידנה לכש וארו ,הזכ יוסינב ויהש ונלש םירבכע וחקל ןמזמ אל .םיצור אל ונחנא הז
 היינשה תכרעמה תלעפה הבושח ןכל .תורחא תורצ הברהל ונמרג ךא ןואכידה תא ונקית זא .ןיטולחל תשבושמ
 ,וילא ךלוה םוחתהש ןוויכה הז .יוביכה תא ליעפהל אלא ,הלעפהה תא םוסחל אל ףידעמ ינא ;תובכל הרומאש
.םירוטפצרה הנבמ ללגב בכרומ טעמ הז תיגולוקמרפ



 ?ומצע רורחשה תניחבמ לדבה שי םאה .ישפנ ץחל שיו יגולויזיפ ץחל שי CRF-ה רורחשבש תרמא :הלאש
?CRF-ה תומר לש ןיינע שי םאה

 היצביטקאה תדימב לדבה שי םאה ;יגולוכיספ ץחלו יגולויזיפ ץחל ןיב לדבה שי םא הלאשה :ןח ןולא 'פורפ
 .הז תא תלאוש הדבעמב תירוא .םויה דע התוא ולאש אלש הלאש וז עיתפמ ןפואב ?םירוזאבו תומכב ,חומב
 תא דחא חירהלו תוארל םילוכי םה ,ינשהמ דחא הציחמב םידרפומ םירבכע ינש המש .הפי ןחבמ התנב איה
 אוה ינשה לש סרטסה .ותוא עמושו חירמ ,האור ינשה .סרטסל הבוגת ולצא ליעפמ הז ,קֹוש לבקמ דחא .ינשה
 םילעפומש םינג לע הלכתסה ,ותוא הצרפ ,חומל הכלה תירוא .יזיפ אוה ןושארה לש סרטסה ,יגולוכיספ
 הז ,ץחל הווח והשימ האור ינא רשאכ םאה הלאשה לע הנוע הז .םירבכעה תוגהנתה לעו תילנוריונ תוליעפב
 עוריא רבוע והשימ תוארל עיפשמ הז – הבושתה .ץחל עוריא רבוע ינאשכ קר איה העפשהה וא ,יילע עיפשמ
 המ .הנוש רוזיפה םהבש םיילנויצומא םירוזא שי ;םילעפומ דימש םירוזא שי ,היצביטקא הניחבמ .ץיחלמ
 רשאמ הנוש ולש הבוגתה ,ותוא ריכמ וא ותיא לדג אוהש רבכע דיל ינשה רבכעה תא םש ינא םאש ,ןיינעמש
 םהלש רבח הז םא הנשמ םירבכעל .היתפמא לע הארמ הז .ריכמ אל אוהש רבכע אוה ץחל רבועש רבכעה םא
 .רחא והשימ וא ,ץחל הווחש םהלש חא וא

 .ירמגל םינוש םירוזא שי .םהלש יוטיב תוארל םילוכי ,םיביכרמ לש רורחש קודבל השק

 .אל תאזה תיפיצפסה הלאשה ?םדא ינבב קדבנ הז םאה

 הז םאה .םירבכעב רבודמ הפ הארמ התאש הַמְל דובכה לכ םע – הבושח דואמ הלאש הפ הלאשנ וישכע
 וליפא ,םדא ינב דעו םיִגָדִמ תמייק איה ,תינויצולובא הרומש דואמ תכרעמה ,יתרמאש ומכ ?םדא ינבל יטנוולר
 תוסנמ תופורתה תורבח בור תונורחאה םינשבש הדבוע .קפס אלל ;הרומשו המוד תכרעמ וז ,הליפוזורד לצא
 חתפתהל לוכי הז םאה .ןכ ןיטולחל ?לאיצנטופ הזב האור ינא םאה .תאזה תכרעמה סיסב לע תופורת חתפל
 םיחקולש ומכ התוא חקינש וא ,יתדרח-ינואכיד בצמב ונחנא רשאכ קר התוא חקינש הפורת היהת ובש בצמל
 לכ ץוחלו ןמציו ןוכמב דבוע ינא םא ךכ ,רקוב לכ םיניטטס חקול ינא םדב םינמוש שי רשאכש ומכ .םיניטטס
 .הדרח ותיחפיש תופורת ,עובק סיסב לע ,ןמזה לכ חקא ,ןמזה

.העדותה לש עטקב םג ,יטמרד אוה הזה עטקב רבכעל םדא ןיב לדבהה :האירק

 שי רבכעל ,חומה לש םיהובג םירוזאב ,םיילקיטרוקה םירוזאב םירבכעמ םינוש רקיעב ונחנא :ןח ןולא 'פורפ
 הז ץחלל ונלש הבוגתהמ בושח קלח לבא ,סקטרוקב הברה אצמנ רבכעה לצא םינטלוקה רוזיפ .םינפ חטש תוחפ
 .שי םיגדל םגש םירוזא ,הלדגימאה ,סומלתופיהה ,חומה עזג רוזאב ,חומה סיסבב אצמנ הזו רומש דואמ והשמ
 ונחנא ,ןוכנ .חומה ידי לע תכוּותמ תיתוגהנתה הבוגתמ קלח .םשמ הז ,ןובאיתה ומכ ,תילנומרוהה הבוגתהמ קלח
 םימיוסמ םירבדל ?יטנוולר הז םאה .הבישח לש המר התואב אל לבא ,ןכ ?בשוח רבכע םאה .םימכחותמ רתוי
 .ןכ

.ןולאל הדונ בוש :ילא
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