חזקן בןאליק תומך מחשבים בבוקר ,מצחיק חולים אחר הצהריים
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שום דבר במראהו החיצוני של חזקי ביאליק ,גבר בן  ,66עם עברית
במבטא אמריקאי מודגש  -מתמטיקאי בוגר ה'ישיבה יוניברסיטי'
בניו יורק ,שנותן תמיכה למחשבי מקינטוש במרכז החישובים של
מכון וייצמן  -לא מךמז על העיסוק הצדדי שלו ,ליצן רפואי ,שמופיע
בפני חולים מבוגרים במרכז הרפואי קפלן .בטח לא המכנסיים
המחויטים בגוון החאקי הבהיר וחולצת הבד המכופתרת שהוא
לובש ,בשילוב הזקן השחור-לבן העבות למדי ,הם שיירמזו על
כך .שלא לדבר על הכיפה שהוא חובש לראשו.
המראה שלו רחוק מאוד מהדימוי שאתה מדמיין לעצמך כאשר
אתה חושב על ליצן  -ואם לדבר על הליצן שנשקף אלי בתמונה עם
מכנסיי השלייקס הצהובים הגדולים וכדור הליצן האדום שמוצמד
לו לאף  -מי היה מנחש שהליצן הלא צעיר הזה הוא מתמטיקאי
במקצועו .ואז נשאלת השאלה ,מדוע איש מכון וייצמן ,שקיבל
'כוכב שירות' עבור עבודתו ,דהיינו ,עובד מצטיין ,אחת לשבוע
מחליף בצורה מוקצנת את חיצוניותו הרצינית ,המכובדת ונכנס
לדמות קומית כשל ליצן? כי ביקור חולים זה נושא מאוד חשוב
ביהדות ,כי זאת מצווה.

"עשןתן עלןןה לא בשבןל להןות עשןר.
זה בןת של הןהוד'ם"
עם ארץ ישראל חזקי ביאליק עשה היכרות אישית עוד בהיותו
צעיר ורווק .בן עשרים ,חמישה ימים לפני פרוץ מלחמת ששת
הימים "וזו הייתה הסיבה שבא לכאן" ,הגיע ארצה במטוס האחרון
שיצא מארצות -הברית ארצה ,לשנת התנדבות בקיבוץ שדה אליהו
בעמק בית שאן.
ה'ישיבה יוניברסיטי' שבה למד ,הוא מספר ,הבינה כי בגלל הכוננות
הביטחונית שהייתה אז בארץ ערב פרוץ המלחמה ,חסרו ידיים
עובדות בקיבוצים ושלחה ארצה קבוצת סטודנטים וביאליק היה
ביניהם.
חמש שנים מאוחר יותר ,ב  1972 -והוא אז כבר איש נשוי ואב לשניים,
ילדה בת למעלה משנה ובן בן ארבעה חודשים ,עשה עלייה ארצה.
ארבעת ילדיו האחרים ו  27-הנכדים נולדו בארץ וגרים פה .ארבעת
בניו עשו ~ירות צבאי מלא ,שתי בנותיו עשו שירות לאומי.
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מדוע עשה עלייה? לא בשביל להיות עשיר אלא משום שכל היהודים
צריכים להיות כאן" ,זה בית של היהודים".
כאשר עלו ארצה ,לא הייתה להם 'שום' משפחה פה ומכיוון שהיה
חשוב להם ,שהאווירה בבית תהיה חזקה ובריאה ,החליטו מספר
החלטות כמו ,שהאישה תגדל את הילדים ,כלומר ,תהיה עקרת
בית וחזקי עצמו "לקח" את העבודה במכון וייצמן ,כדי להיות קרוב
לבית ולמשפחה ,הוא אומר.

שרשה לה פאם .חפש את האןשה
בשש השנים האחרונות חזקי ביאליק מופיע בהתנדבות במרכז
הרפואי קפלן .בשלוש השנים הראשונות הופיע במחלקות הילדים,
לאחר מכן ,בהתאם לבקשת המרכז הרפואי ,עבר להופיע בפני
מבוגרים שמאושפז ים בפנימית א' של בית החולים ,אחת לשבוע,
בימי חמישי אחר הצהריים לאחר סיום עבודתו במכון וייצמן,
בהתנדבות וללא תשלום:
לפני כשבע שנים החליט חזקי ביאליק לעבור קורס של ליצנות
רפואית שמקיימת עמותת 'שמחת הלב'  -איגוד הליצנים הרפואיים
בישראל.
רעייתו היא שראתה בעיתון ידיעה על קורס ליצנות רפואית שעומד
להיפתח ואמרה לו ,אולי תלך ,בשביל השינוי .ביאליק עצמו לא
ידע אז מה זה ליצנות רפואית .הוא ,שמעורב בעבודה ציבורית
מגיל צעיר בשל הסיפוק הרב שיש בהתנדבות מעין זו ,חש אותה
תקופה בחסר של משהו בעבודה ,בחיים שלו  -ונרשם לקורס
ליצנות רפואית בירושלים ,כיוון שאותה תקופה לא נערכו ברחובות
קורסים מסוג זה .וכך ,אחת לשבוע במשך שנה תמימה ,הקדים
ביאליק את צאתו מהעבודה ,נסע לירושלים ולמד ב"שמחת הלב"
שש שעות כל פעם ,עד עשר בלילה ,ליצנות רפואית.
כיום ,העמותה מפעילה למעלה מ  200-מתנדבים ,ליצנים רפואיים,
שרובם בעלי מקצועות חופשיים ,עצמאיים ,מנהלי חברות ,מחנכים
וכו' במטרה להעניק לחולים מאושפזים בבתי החולים  -אור ,חיוך,
שמחה ותקווה  -משרדי העמותה ממוקמים ברחובות.
יש קריטריונים לקבלה לקורס ,אני שואלת ,בזוכרי את הקריטריונים
שמציבה מכללת סמינר הקיבוצים למבקשים להתקבל לקורסים
לליצנות רפואית שהיא מעבירה נין כתליה ונענית ,כי "הקורס
עולה כסף ,זה לא בחינם.

<:

אני לא יודע כמה זה עולה היום ,אז זה עלה כ
בוקסה( ,לא כולל את הוצאות הנסיעה ,כמובן,

1,000-

דולר") ,ראה

'Iו  'IOהל Iצן מג Iח לעולם
ביום ההופעה שלו ,בזמן הפסקת הצהרים במכון וייצמן ,הוא עובר
דרך משתלת גולד שברחובות שם הוא מקבל פרחים אותם הוא
מחלק למאושפזים ,בין העבודה במכון לבין ההופעה בבית-החולים,
הוא עושה אתנחתא קלה בבית כדי לנוח ו"להוציא את המתח של
היום וגם כדי "לצאת מהאופי שלי ,של חזקי ,ולהיכנס לאופי של
יוסי" ,כי יוסי הליצן ,זאת יש לדעת ,הוא השם המקצועי שחזקי
ביאליק ניכס לעצמו ,והוא נכנס לדמות של יוסי כאילו היה שחקן
במה ,אם תרצו" :בשבילי" ,הוא אומר" ,כדי לשמח מישהו אחר ,אני
צריך להוציא את השמחה שלו" ,וגם נותן לי דוגמה מהחיים היאך
הקורס שעשה תורם לפיתוח היבט חיובי באישיותם של בוגריו,
גם אם אינם עוסקים בכך:
"כשאני נכנס עם הרכב למכון ,אני עוצר את
הרכב ומחליף כמה מילים עם השומרים ,בחיוך,
בהתחלה הם חשב שמשהו ,". ,עוצר את מילותיו
ומסובב את אצבעו ליד רקתו ,יענו ,כאילו משהו
לא בסדר בראש ,וממשיך לספר ,כי "אחרי זמן,
כשהתחילו להכיר אותי ,אני מקבל חיוך ו'שלום,
מה שלומך'  -ויש לי סיבה שאני אומר את זה,
לפעמים אני מגיע לעבודה עצבני ,לא במצב רוח
טוב והחיוך שאני מקבל מהשומרים כבר משפיע
עלי לטובה ,החיוך חוזר אלי ,גם מדענים ,שבאים
אלי לחוצים עם בעיה ,מחייכים אחרי שמקבלים
ממני הלצה וזה מוריד את הלחץ שלהם",
את בגדי ההופעה שלו  -ויש לו מערכת לבוש
אחת בלבד שכוללת את המכנסיים הצהובים
הגדולים עליו בכמה מידות ונשארים במקומם
ולא צונחים מטה הודות לכתפיות ,השלייקס המוצלבים ,החולצה
האדומה שמתחת לשרווליה האדומים מבצבצים להם כאלה צהובים,
עם הקסקט הכתום  -הוא לובש עוד בבית וכל מישרואה אותו,
צוחק ,מחייך,
גם השכנים ,גם הנהגים שעוצרים לידו ברמזור ,להתאפר הוא
אינו מתאפר ,הוא "לא בעד זה" ורק שם לו את הכדור האדום על
האף ו"זה מספיק" ,ואותה מערכת לבוש כל הזמן "מתאים לאופי
שלי  -לכל ליצן יש האופי שלו" ,על בטוח,
גבר רציני ,מדבר ברצינות כזאת ,בכובד ראש ,אתה איש מצחיק?
אני תמהה לדעת" ,תשאלי את הנכדים שלי ,אני משמח ,אני משתדל
להיות שמח",

הלIצן הדתן ה Iח Iד
רוב הליצנים מופיעים במחלקות הילדים בשעות היום ,ויש ביניהם
גם ליצנים מקצועיים וגם ליצנים מקצועיים ואילו הוא הליצן היחידי
שמופיע בפנימית אי אצל המבוגרים ,אחת לשבועיים ,מבין כל
הליצנים הרפואיים שמופיעים במרכז הרפואי קפלן ,הוא הליצן
הדתי היחיד ,שם ,במחלקה ,בבית החולים ,במשך כשעה עד שעה
וחצי ,הוא עובר חדר-חדר ,חולה-חולה" ,לכל בן אדם יש אופי שונה
ואני מנסה לכוון את עצמי לפי אותו האופי" ,הוא מצהיר,
איך הוא יודע מה אופיו של החולה תוך שנייה אחת בפגישה ראשונה?
אה ,זה חלק מהקורס ,לומדים את זה ,ואיך לומדים?
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זה אינטואיטיבי :הוא מתחיל לצחוק  -והחולה
צוחק איתו ,לכל אחד מהחולים הוא מקדיש
כ  5-עד  10דקות ,זה תלוי ,כשהחולה נמצא עם
המשפחה שלו או כאשר הוא מגיע לאיזה שיא
של שמחה ,הוא עוזב אותו לא לפני שהוא מעניק
לו מתנה כמו בלון או כלב מפוסל מבלון ,לאדם
מבוגר? כן ,בהחלט ,את צריכה לראות איזו שמחה
זאת ,וישנם גם כאלה שלא מעוניינים בו ,קורה
לעיתים שכועסים עליו ,אומרים לו ,יתעזוב אותי'
והוא עוזב ,הוא לא עושה דברים בכוח ,הוא אומר,איו מתייחסת אליו הקהילה שלו?
"הם מאוד מעריכים את זה ,יש הרבה מהם ,גם במכון וייצמן ,שפגשו
אותי ב'קפלן' ,חלקם לא מזהים אותי ,אבל אני כן מזהה אותם ,אם
כי אני לא מזדהה בפניהם ,רק לפעמים כן מספר להם ,לפעמים
אני מזהה אותם ב'קפלן'  -והם לא מזהים אותי ואני גם לא מציג
את עצמי בפניהם אלא ממשיך עם הליצנות",

נונדיקה שערכתי באתרי האינטרנט של שני גופים ש
בחקניית מקצוע הליצנןת הרפואית ,מכללת סמינר הקינו
ועמותת "שמחת הלב uעולה ,כי שכר הלימוד בעמותת "שמחת
הלב uברחובות הוא כ  4,850-שקל עבוו קורס בן  16מפגשים ,ל
מפגש כשש שעות ,לא כולל דמיהרשמה בסך  100שקל ועוד 500
שקל עבור חמישה מפגשים נוספים שמןגדרים כ uשלב ב''',
במכללת סמינר הקיבןצים ,שמכשירה ,כהגררתה" ,ליצנים
רפואיים-טיפולייס  ,עלות שכר הלימוד עבור התוכנית החד-
שנתית היא כ  4,900-שקל )צמוד למדד המחירים( וכוללת 112
שערת'לימוד 4 ,שעות אקדמיות ו  12-שעות צפייה רהתנס,תז
בבתי הוליס שבסיומה ניתנת תעודת הסמכה לליצן רפראי,
ומעוניינים מומלץ לבדוק את כלל הנושאים המועלים
U

האתרים.
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