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אנשיםממישהלכםהךי
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היאהשאלהכאן.עושים
יודעים.אתשהאם
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OO~כ.5ה/Pנ:;סC>י
מדה-מאחדבר
בנרג'יצ'יטרהאת

ניIאקרIIדי
נכונותהתשובותכלד,הנכונה:התשובה

אוראונו,קר"תפנט'לטאהובההגטאות.לוחמ'ק'בוץנו'אדוה
אורל'מונד,תלאר'בןאורל'א'לת,'א'ראור'ת'הוד,רפפורט

ראשל"צ,בלומברגרא'בוןת"א,מ"בטק'אורנהת"א,גולמב
בלומנצו"גאלקה,Oאדומ'מעלהמתוקאל'ח'פה,ולטמןא'לנה

ראשל"צ,זמראת'ח'פה,מזרח'אטתרנהר'ה,בראטת'רג,
ג'לתת"א,מתת'הובשמתת"א,ארד'ט'בלהר-ג,בל'נק'טב'נה

א'לת,קופמןגל'נהחדרה,פלא"רגל'אורן,ב'תק'בוץשבתא'
זוהרדורוןהשרון,הודגולומבדבורהפ-ת,ז'לברשט"ןגת'ת
שמואל,גבעתורדדנ'תרג,Oשחדנהטב'ון,לנגדל'הת"א,
ראשל"צ,שפנרורדהרצל'ה,פמ'ל'ההדטה,0'בתלו'הדט
פר"דמןז'והשנ'.'שובח"מוב'ץזהבהב:הרצל'הזרצק'זהבה
ראשל"צ,אשרחןלוד,ארפ'חןאשקלון,רוב'נשט"ןח'הת"א,
טוב',Oגבעת"'עקובוב'ץחנןרעות.ט'מורחנהחולון,וגנרחנה

קר"ףטנ'המונד,חלשט"ןטל'הנהר'ה,ז'נגרטומטח"א,קמ'ל
העמק,מגדלoאמטלבקט'ט'וכ',0'בחאר'בן'הוד'חנתנ'ה,

מא'העפולה,'ונהל'אחב"ש,ר"טרכרמלה'הוד,כח'בכרמלה
אלבזלmנחנ'ה,שנ'מורר-ג,Oפלדבלומא'האזור,אב'טל

ח'פה,שפרOמר'גת.קר"חקרמרOמר'אזור,של'מלכהעכו,
ט'גל,Oמכב'כהןטופ'פ-ת.פג'רנחמהאונו,קר"חקונטנאוה

אשדוד,טפושנ'קעדנהעק'בא,אורא'לוזטמדרחולון,כץ
ע'ר'חכפ"ס,חזןע'נתח'פה,גל'נברגעופרהח"א,אכלרעופר

עמ'ת'ונה,כפראג'מןעל'זהרעננה,רפאל'ע'ר'חח'פה,דנצ'גר
עפרהגדרה,מלמדדומב'ענחב"ש,אזואלוטענחח"א,ברט

אתא,קר"חטאובצ'פ',o'רושל'מתת'הוצ'ב'החנ'תה,כהנא
אשרח,ק'בוץ'וטףברI:"רח"א,Oנחוקשתח'פה,נ'רצפורה

רוח'ח"א,'פהרוחמוד'ע'ן,מזרח'רונ'ח,oמגש'מ'ופפורטרונ'
פ"ת.רחלהולצוOוותוחובוח,חמ'ררות'ב'אל'ק,קר"חברגמן

אלמוגוחל'ואשל"צ,זוהררחלהת"א,ברד'שוחלרג,כבט
זאקשג'תצפת.Oנ'דשאול',oאדומ'כפולו'ו'נהמנשה,אלפ'

כהןש'ו,Oח"קו"תו'גשושנה,0'בתמגורשולמ'תראשל"צ,
שמחה,0'בתקוקושלמהבווך,מע'ןאופ'רשלוהשאו,ב'ת

שרהכומ'אל,נדלשרהשמש,ב'תבר'נהשנ'מונד,חלב'טון
רג,בואוןתומרואשל"צ,טלמהשו'זאב,גבעתופאלוב'ץ

אשדוד.ו'טלטק'תמרה

בסניפיהספרלקבלתמתנהשוברי
הזוכיםלבתיישרחוםIצימת"יספו
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בסנ'פ'למ'מוש
•"יספףםnDIצ

-
טראןםתייספןסטאנחנו

עיןג"הדטהלגנמדץטיפולאחותמידושליס,לשלושהואסנשואה),S7(דדוד
החוליס,ביתשלההחייאהאחותהיאהאחדונותהשניסlSב-שנה,36זהכדס"

נולדהגידושליס,נודעאף-אוזן-גדוןדופאשמחה,יהושעד"דשלגתודרוד,יעל
גימיסדיממהכשהעידגסבה,עשתהגנח"ל,צגאישידותלמעטחייה,מדביתואתגעיד,וגדלה

לליצנותאותהשהגיאוהטיבותאחתוהייתהגלגה,נצדגהההיאפההתקגדות.התאפיגועישל
הבדיאותלמדעיגפקולטהואסון"חידוסלמצגיג"מוכנותשניתואדללימודיגסוכנדאהדפואית,

גודיון,גןגאוניבדסיטת
רפואית.לליצנותמתחבריםבדיוקלאהאלההלימודים8

טדאומטיים".פוסטכ;לנוקטנה.לאשדיטהלגעליכולנואתהפכוגידושלים"הפיגועים
שנה,חציגןומעשיעיוניגקודטלמדההיאוחצי,שניםשלושלפניהגיעההדפואיתהליצנותאל

גגיתגשגועשעתייסמתנדגתהיאכיוםשלה,הטטאז'אתעשתההלג""שמחתעמותתוגאמצעות
שעגדונועדוגניילדיםעםהשיקוםגמחלקתאותהתמצאוגידושלים."אלין"השיקומיהחולים
קשות,מחלותאודדכיםתאונות

יכול?אחדכלהאםרפואי?ליצןלהיותכדידדושמה8
עםפטיכואנליזהעוגדאתההמעשייסבלימודיםאדוך.תהליךהיוהדפואיתהליצנות"לימודי

מדי,ליקשהשזהשחשבתיקטעיסהיוגתוכך.שמתחבאהפנימיהליצןאתמגלהאתהשגהעצמך,
אדםגכלשלך.ה'אני'אתלגדדשזהמשוםידייס,להדיסצדיכהאנישאוליחשגתיעצב,המוןהיה

אותו",למצואזמןנדדשעכגות,מלאיכמגוגדיס,שאנחנו,היותאגלהליצן,נמצא
שיקומי?חוליםביתשלילדיםבמחלקתלהתנדבבחרתלמה8

ב-jגמקצועשהתגגדתיככלאגלמזה,דתיעהליהייתהחוליס,בילדיסלטפלפחדתיהשנים"כל
.;-נכתדופהלתתדקלאהוליטטי:להיותצדיךוטוגלים,חוליםכשהסגעיקדגאנשים,שטיפולנתי
דפואית",כליצניתעושהאניזהואתהנפש.עםלעגודגםאלא

הכוחות?אתמוצאתאתמאיפה8
עלשעותאחדיהצהדייס,אחדגחמשהגיתהחוזדתאני"לפעמיס

ואזביוס,החייאותושלושהחוליםגגיתמטודפותדיצותהדגלייס,
טתסאוליכוח,ליאיןהדילליצנות?ללכת'עכשיואומדת:אני

האדוסהאףאתשמהאניאזאבלמטומטם?'סדטגאיזהל'אגהה
מחכיםכךכלהסמהילדים,אנדגיותהדגהומקגלתהפניםעל

שנבוא",
הביתה?עבודהלוקחתאת8

יל-שלאונקולוגיתההמטולוגיתלמחלקהפוגיעהכשאני"כן,
אחדיגיהינוס,מדודישגעהשעבדעשדאותשעבןילדודואהדיס,

הגי-הולכתאניחייו,עלנאבקיסוכשעףייזעצםמוחהשתלת
הפלטטיניתמהדשותחמשגתילדההייתהעצוגה,תה

קשהונכותקשהפזילהעםגלגליםכיסאעלשישגה
חו-חייכהלאהיאגשכס,דדכיםתאונתבעקגות

אתלקחתילחדדה,כשנכנסתיאדוכים,דשים
האדוסהאףעלאותההניחהוהיאשלה,היד
גשוק",היוהודיהוחייכה.שלי

מסביב?חושביםמה8
לע-כוחלךיש'איךששאלו"היו

כלדואהשאתאחדיזהאתגםשות
שלוייסודיסועצבצעדהדבהכך

שההתנדגותעונהאניאחדים:
לינותנתגשגועלשעתיים

שגודהעייפה,גאהאניהמון.
אנדגיה,עסויוצאתומיואשת,

הלג".לימתדחג

-

באה"אנידרןר.יעל
ומיואשת,שבויהעייפה,
.אניגיהעמויוצאת
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יןשע.ןגיברןגי

הנ!lמןאת"זוכרים
אנחנווהרזה?
מסגרת:באותה

נ!lמחהמייצרים
הכאב"בתוך

.כשאבאהתחילהכןל
בסריזגר

אדריכל,),66(רוניובנו,אביושע,וניברוני
),30(ניבאביב,מתללשנייםואבנשוי

ב'''אדריכלותהנדסאילימודימסיים
אביב,תלתושבשנקר",

בית","אחוזתממקימיבריםסוחרשלנכדויושע,רוני
אבלהבמה,עלוקריירהצבאיתבלהקהשירותעלחלם

כב~מהנדסואביו,פרקטי,מקצועבעבורורצוהוריו
היושעארריכלות,לימוריעללוהמליץשים,
צ;':לשלהראשוןהזיכרוןעםוגםהחלוםעם

שראה:
:~-.המשפןרעם13ערתשעמגיל"חייתי

;:--7Jערקס',ב'קפהשםיושביםהיינוואמיאני
_.,מבגרולהחוויההייתהוזולילרים,לויות

,מסיברחכליצןנתפסזהליצן,היוםאומרתה
-:--כשחזרתיגמרי,לאחרתרמההייתהזו

=;.סיי''''וכשאחריםלילרים,'טליל'בתיאטרון
-לאהור"עצמי,עלוצחקתיהצחקתיעריין

,רסהבהאהבהועםצבאית,ללהקההסכמה
",חובבימסגרותמינילכללהיכנסניסיתי

1הרפואיתהליצבותאלהכעת.איך
-,ליצב.!עלמודעהראהניבהצעירבניאחר"יום

,'--הפתיעיהראבנשמתו',ילרהואשלי,אבאעלתפור'זה
לי:.:"שםואנשיםהאבחוןסרנתאתעברתיניסיון,לערב

נכנס',לאאניאיתי,באלאאתה'אםלניב:אמרתי
מילדאבאשלסיפוריםעלגרלתי"כילרניב:

--=אייישאחרי'רקס',קפהועלהקרקסמופעיעלעתי
כ•השתעשעייהראשוןהרפואיהליצןעלוויליאמסבין

פניאוצרבתיבתזהאתהשארנואבלצנות,בלי
רשרפואית,ליצנותעלפרסומיםכשראיתי

ההוא",בערבנסחפנו
ובנויושערוניהאחרונותבשנתיים

מחליפותכמהלעצמםתפרוהם"איכילוב".
"uc,·,,,,"ילך:גיהלאונקבמחלקתהלבבותאתמשמחיםהם

מבוגרים,
-"-האבמעידקשות",הכיהמחלקותשתי"אלה

םסועראנחנוהעולם,שלהעצוםהכאבאת
לבשהולכיםילריםמשמחיםואנחנולעולמם,

הביתה",משתחרריםכשהם
1יחרלעבורזה.איך

אנחנווהרזה?השמןאת"זוכריםרוני:
הכאב",בתוךשמחה

1ביניכםלקשרעשהזהמה•
להתבררקשרבלימאור,קשוריםאנחנוIIניב:

-שב::-?םמקחיים,שלמישורעורלחלוקלנומאפשרת
•':-משחאנחנומזה,חוץואהבה,צחוקשמחה,המוןוגם

ביחסים",נרבךעורוזהאופנייםעלכבים
במחלקה?לילריםנקשריםעצמכםאת.מצאתם

Iפעםמאוד,קשהוזההשכול,אתפוגשים'אנחנו-
-.--בפני:שםישבוהוריוקשה,גופנימעיוותשסבלשמונה

-•:כמהשםמביןואתהוצחק,אלינוניגשהילראבלבאב,
----נואו:-רmימחוזקמשםיוצאאתהכך,כלשסובלקטן,כזה

כואב",
איתכם?לבואאותהתשבנעושלך,אמאעםמה•

זה'ן,עלעוברים"אנחנו

.---~-~-------__••.riTl_~-,"_"rrrוL-



(רמל)קוקי
·1ייUרוטש
הייתי"כ~אני

לאמאו~פזת,
[ליצניםנתקלתי

אנירפואיים.
היה~זהמאמינה

לי"עוזר

למיינולהיכנסלהנתורכתנו .l1li(רחל)נאיליצניםרכזת),51(רוטשטיין,:r?ii:-
-אבנשראה,הלב//,//שמחתבעמותתפואיים

תקווה.מפתחלשלושהתא
עבדההיאבמפתיע.לבאירועף'וטשטייןקוקיקיבלה44בגיל
.•.•.••••••~אלמהאותההכיןלארברושוםשיניים,במרפאתכמזכירה

חייה.שלהמכהנן
~ער.-;-שניםשלושבמשךאירוע.גררואירועגמור,שוקהיה"זה
:ל-_•אנלהלבאלקשורהיה~לארחם,כריתתוניתוחלבאירועי
סביבסבבהכולעצמי,עלולרחםחולהבלהיותמאורעסוקה

נסעת'רבוקרהתאוששתי,ולאקשהתקופהעברתיורופאים,קות
;:הבנתירפואי?'ליצןלהיות'רוצהגרול:חוצותשלטעםאוטובוס

'.--לאמאושפiתהייתיכשאניאיתי,אחותיאתגםוסחפתילימיוער
לי'/.עוזרהיהשזהמאמינהאנירפואיים,בליצנים
.Jדנ-זmבמחלקרפואיתכליצניתלהתנרבהחלההיאשניםחמשלפני
עהשתייםאמיר,ליפזורהליצביתלצר//שיבא",החוליםבביתמבוגרים

בזו,זוותומכות·קליםלארבריםרואותכצוות,
--רלאלישקראומקוםבכלזהאתעשיתיההתנרבות,את"כשהתחלתי

'שבעמותתהמשרהכשהתפבתהסררתית,מתנרבתה"תיהשעה,
צוחקיםאנשיםלירלהיותשלי,החלוםהיהזהפעמיים,חשבתילא

לתת':
ילדים?לאלמהמבוגרים.שלבמחלקותלהתנדב.בחרת

בבר:-מתנרביםהמוןישמבוגר,מאשרלהצחיקיותרקליוראתגר,/'זה
הכשאנימוזנחים.ריהמבוגריםואילוסלבס,מיניכלילרים,שלחולים

כשאב'איתכם/,חוגגת/אניאומרת:ואנילילרים','לכילי:אומריםלמחלקה,
לאשאישמשוםהיום,אתלהעושהזהמבלונים,פרחיםזרלקשישהמשאירה

היום,כלאותימלווהשלהוהחיוךלבקרה,בא
םיממלחמתבפצוענתקלנואורתופרית,במחלקהביקורבעת,:D'/פע

עלישבהואאחת.בעיןועיוורחירשגםשהואורגליים,ירייםללאכיפור
ביקשנוהשניברגערואה.אתמהקולטתלאאתהראשוןברגעגלגלים.כ~סא

אמרה:ואשתוצחק,הואג;יבו,Qרקדנווזדדזל,וtריףזזח~,..•••••.1""ןן



•ך'רועתלאאנימאור,מרגשיוםחיחזחאליו'.לגשתמפחרים'אנשים
יסלהאנכליצניתמלחמח',גיבור'אתהבחוץכזהלארםואומרתניגשת
חכול",לעשות

במחלקה?שפגשתהאנשיםעלבביתגםלחשובממשיכהאת•
להיקשרלאחוק:לעצמיקבעתירפואיתכליצניתלעבוד"כשהתחלתי

למחלקהבאחאניהאישי,לסיפורלהיכנסלאמאודעוזרתחמסכחלאנשים,
בריחה,בעזרתשלוהבריאיםלמקומותאותולוקחתחולה,כלעםדקותלעשר
הבא",לחדרועוברתבבלון,פיסולאוסיפור

גוררת?שלןההתנובותתגובות.איזה
התרגל,אבלליצנית,שאהיההאמיןלאהואבשוק,היחבעלי"בחתחלח
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