
הילי ילון 
השחקנית

 על ההצלחה שהתקשתה לשחזר, 
טיפולי הפוריות והבחירה לנתק קשר עם אמה,

 "אנשים אמרו לי, 'אין דבר כזה 
אמא שלא אוהבת'. אז הנה. לי יש. עובדה"

"סיפרתי לחבר הכי טוב 
שלי שהוא עומד למות"

רופאים מספרים על 
הרגע שבו נדרשו 
לבשר את הנורא מכל

מלכת החומוס
אורלי פלאי־ברונשטיין 

 בשיחה צפופה 
על גרגיר הזהב

תתכוננו להתאהב:
רחלי קרוט מפנקת 

עם קרמבו ביתי 
מהחלומות

לא רק עם מכנסיים, 
 מתברר שחגורה 
היא פריט חובה 

המוסף היומי

1 .12 . 2021 יום רביעי, כ"ז בכסלו תשפ"ב,
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חנוכה. יצא ככה שהחג הקסום הזה יוצא 
ביום הולדת שלי. לא תמיד יוצא לי יום 

ההולדת בחנוכה ולכן זה תמיד מרגש 
כשזה קורה, כי נראה לי שזה די אחלה חג 
לחגוג בו יום הולדת. הוא לא כבד, הוא די 

איזי גואינג.
יוצא ככה שבחנוכה גם האזכרה לאבא 

שלי. זה תמיד יוצא בחנוכה. אני חושבת 
שלשבת שבעה בחנוכה זה פחות אחלה. 
לשבת שבעה בכלל זה אירוע. אבל ככה 

על החג אני זוכרת שכולם מדליקים נרות 
וזה, ואנחנו ישבנו שבעה.

זה היה לפני 21 שנה. זה מטורף. חיים 
שלמים ומצד שני כאילו אתמול. 20 שנה 

זה כמו זמנים של טלנובלות כאלו, 21 
שנים. אחי היה בן עשר, היום הוא כבר 

גבר נשוי. תמיד באזכרה זה אירוע שאני 
לא יודעת מה לעשות עם עצמי. אני לא 

יודעת אם מצופה ממני להתנהגות 
מסוימת? 

אני זוכרת שבאזכרה אחרי השנה 
הראשונה כבר הייתי חיילת. באתי עם 
חולצה עם פתח בגב ודודה שלי אמרה 

ש"זה לא לעניין לבוא עם כזו חולצה לבית 
קברות". ואני זוכרת שחשבתי בלב איך 

בכלל מישהו יכול להגיד לי עכשיו משהו 
בכלל?!?!?

מבחוץ רציתי להתגבר כבר. ככל שהכאב 
היה חותך וטרי, ככה רציתי שהוא יעבור. 

ועכשיו? מה אמורים להרגיש אחרי 21 
שנים? כי הכאב החד, הכל כך פוצע, 

ההיעדר, החור, ממשיכים לכאוב. הוא 
פשוט לא נוכח 24/7 כמו פעם. היום הוא 
בא פעם ב־, כמו איזה התקף אסתמה כזה. 

השתנקות כשאני רואה חברים של אבא 
שלי ומופתעת לגלות שהם עדיין חיים 

והכל אצלם סבבה, והם סבים והם מזדקנים 
והם טסים לחו"ל ומפחדים מקורונה. ואבא 
שלי הוא עוד אדם שאני מפחדת להראות 

לו ציון במבחן, ומקווה שאירדם באוטו 
כדי שהוא יסחב אותי למעלה ויגיד לי 

שזה מוגזם ושאני כבר גדולה מדי, ואני 
אעשה את עצמי כאילו אני לא שומעת.

הוא עוד בן־אדם שאמר לי שבחצות אני 
בבית, רק כדי להגיע בשלוש, לטפס על 
המרפסת לקומה השנייה, ולגלות אותו 

במטבח.
ואחרי 21 שנים? 

זה עוד לגיטימי להתגעגע? לחשוב מה היה 
אם? 

זה עוד לגיטימי להגיד שזה לא פייר? 
או שזה ילדותי כמו להירדם באוטו 

ולחכות שמישהו יסחב אותי למעלה, 
למרות שאני כבר גדולה מדי. 

התגרנית
נלי תגר

הזמן הוא לא רופא

לביבות חביבות

מחבת הפנקייקס 
מהמארז של רשת  
 Cook and Bake

מנפקת בקלות לביבות 
אחידות מכל סוג, 
שמתנתקות ממנה 

בקלות בעזרת תרסיס 
שמן ומרית 
הסיליקון. 

חביב )99 שקל, 
במבצע(. 

׀ רותי קינן ברכה בודקת
לאלא משהובסדרכדאי נפלא

יצאנו לבדוק

שמנו שמן
שתיים שניסו את מוצרי הסדרה 
המבוססת על שמן קנאביס של 

חברת MYSHEMEN דיווחו על חוויה 
מעורבת. כל המוצרים מריחים טוב, 

אף כי הריח הדומיננטי מתנגש עם כל 
בושם או תכשיר מבושם אחר. הנעים 

מכולם הוא קרם הגוף, שהותיר את 
העור רך, מוזן וניחוחי. סרום הגוף 

והבוסטר, המכיל חמישה שמנים 
שונים, שמנוניים מדי, נספגים 

באיטיות ולא מומלץ להתלבש מיד 
אחרי המריחה. המחיר: יקר, יחסית 

)129, 229, 169 שקל, בהתאמה(.

ספורט נינוח
צעירה שבחרה בנעלי הספורט 
מקולקציית Active של האתר 

NEXT להליכה יומיומית אינטנסיבית 

בטיול טבע בחו"ל מרוצה מאוד: 
למרות החומר המעט קשיח הן נוחות, 

עמידות, קלות מאוד לניקוי, מחמיאות 
לרגל והצבעוניות משמחת. וכך גם 

המחיר )138 שקל(. 

הכינונו לבד
הפשרנו את כדורי הבצק מערכת 

הסופגניות הקפואות להכנה 
עצמית של חברת מתוק בלב, טיגנו 
בזהירות ועברנו לשלב המשמח של 

מילוי וציפוי עם הילדים. היה קל, כיפי 
וממש טעים. חבל שכמות המילויים 

לא הספיקה לכל 20 הסופגניות. 
ציפויים, לעומת זאת, הגיעו בנדיבות. 

נחמד, טעים, אף כי קצת יקר )119 
.)matok-balev.co.il ,שקל

בובה של צעצוע
בת השש התרגשה ממארז חדר 

ההלבשה הענק של הבובה 
דיאנה, בצורת שקית קניות גדולה 

)וורודה מאוד!(. החלק המהנה ביותר 
היה חשיפת הבובה הגדולה על כיסא 

האיפור ופתיחת הלבבות המכילים 
שפע של אביזרים. הקטנה נהנתה 
לסרק, להלביש ולאפר את הבובה 

וההורים התלהבו מהאיכות ומהרעיון 
שהאריזה היא חלק מהצעצוע ולכל 

האביזרים הקטנים יש מקום בתיבות 
כדי שלא יתפזרו. יקר, אבל שווה 
 palphot.co.il באתר פלפוט(

ובחנויות, 340 שקל(.

שומר לילה
בעלת עור בוגר ויבש אהבה את 
קרם הלילה מסדרת ליפטאקטיב 
קולגן ספיישליסט של VICHY בזכות 
המרקם העשיר, שאינו כבד מדי. הקרם 
נמרח בקלות, נספג היטב אבל מותיר 

על העור מעטה נעים של הזנה ומעניק 
תחושה טובה של הגנה עליו בלילה. 

העור מתעורר ליום חדש, מוזן 
ומסופק. בדיוק כמצופה מקרם לילה 

יעיל )239 שקל(.

 מה אמורים להרגיש אחרי
21 שנים? הכאב החד הכל כך 

פוצע, ההיעדר, החור, ממשיכים 
לכאוב. הוא פשוט לא נוכח 

24/7 כמו פעם

עורכת ראשית: שירי גלס, עריכה: אורן רוזנשטיין, תהל בלומנפלד, עורכת גרפית: פולינה גולודריגה, עיצוב: שרית ארז־רוזנקרנץ, מפיקה: לילי פרץ־כהן, הפקת שער: מיכל עמר שוורץ, צילום שער: טל שחר, בשער: הילי ילון



גוף העניין

הגשם הראשון שמגיע הוא לפחות 
בשבילי, מעין צלצול תזכורת 

למבחר תכשירי הגוף שיוצאים 
מהארון ואמורים להזין את העור 
בתקופה היותר יבשה של השנה. 

הנה שלושה שאני אוהבת במיוחד:
1. תחליב על בסיס חמאת קקאו 

שנספג במהירות ומרגיע את העור 
 )40 שקל, פאלמרס. 

 מידע על נקודות המכירה 
 )palmers.co.ilב־

2. שמן גוף לא שמנוני עם ניחוח 
ממכר )99 שקל, יובנה(

3. ג'ל לחות מצנן אחרי מקלחת 
חמה )65 שקל, סבון( 

כוח עליון

כמה חיכיתי לפתוח את הארון בצד של הז'קטים – 
אחד הפריטים הכי נחוצים אם את מתגוררת 

במדינת ישראל. אפשר להניח אותו מעל טישירט, 
שמלה או חולצה מכופתרת )ואם בא לך תציצי 

באייטם למטה ותגלי שאפשר לאבזר אותו 
בחגורה(, אפשר להיעזר בו כתוספת צבע או דוגמה 

מגניבה או אפילו לצוות אותו לטרנינג כדי 
להיראות מספיק "לבושה". 

אפשר תוספת בצד? 

יש רגעים מפתיעים. כמו למשל הידיעה על כך שסנדרה רינגלר, שנחשבת אושיית אופנה 
בכל רמ"ח איבריה, משיקה )יחד עם שרון אדלסבורג( דווקא ליין של תוספות שיער. "בינינו, 
הכל מתחיל מהראש תרתי משמע. זה לא משנה כמה יפה תתלבשי. אם יש לך 'יום שיער רע' 

זה יכול לחרב את הכל", היא משתפת מעומק ליבה ומוסיפה שבשמונה השנים 
האחרונות, ולאור שיערה הדליל, אין תוספת שלא בילתה אצלה על הראש. "יש איזשהו 

מחסום סביב הנושא הזה והחלטתי שבא לי לאוורר את הבושה. להראות שתוספות 
שיער יכולות להיות גם פתרון לדלילות אבל גם אביזר אופנתי שעוזר לך להיראות 

טוב בכל סיטואציה". לאחר שחקרו ובדקו, מצאו השתיים תוספות איכותיות שכולן אגב 
משיער טבעי ומגיעות ממזרח אירופה, אותן הן מציעות בהתאמה אישית לפי סוג 

השיער, הגוון וכמובן החיבור הרצוי )קרטין, רשת, קליפסים וכדומה( בהתאם להמלצת 
מי שאחראי/ת על הפריזורה שלכן. )Sandra Ringler Hair By EI-CO, להשיג בבוטיק 

 )sandraringlerhair.com ירמיהו 3 תל־אביב ובאתר

4 כיווני אוויר
כל מה שמזרים חמצן. תמר איל־להב

׀ 3 ם+ י זמנ ׀   1 .12 . 2 021
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משנסת מותניים

 החגורה היא אחד מהאביזרים שנותרו בצל באופן יחסי ונועד רוב הזמן לשמור על

גובה תקין של המכנסיים. אבל העונה נדמה שהגיעה שעתה לזרוח, ולככב לא רק על 
האזור המיועד לה במכנסיים אלא בעיקר איפה שנראה לכן מתאים: על ז'קט או שמלה, 

לצמצום סוודר אובר־סייז או אפילו באזור הטבור לאשליה אופטית צרה במיוחד. 

הביטוי "ספורט אלגנט" 
נכתב עליו, 689 שקל, 

אמריקן וינטג'

 השקעה לטווח 
רחוק, 790 שקל, 

 omaisawoman.com
מתקפל לקטן בתיק, 

95 שקל, תמנון

 נראה כמו חולצה 
 ומרגיש כמו ז'קט,

200 שקל, טוונטי פור סבן

1

2

3

 ,CHANEL 

חורף 2022

140 שקל, מנגו

120 שקל, אלדו

צילומים: יח"צ, מוריה באבאי, גיא כושי, דימה גריין, דור שרון, טל קרת, רונן מנגן

ETRO חורף 2022
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חולמת בהקיץ
מזומן או אשראי



־זיהיתי אותה על פי העיניים. ירו
־קות וגדולות. כשפתחה את השי

שקיבלה  הטובה  בבשורה  חה 
הבוקר – "אזה בהיריון! איזה קטע, 
בעוד חמישה חודשים אני אהפוך 
לסבתא, כשאני עוד לא אמא" – 
ראיתי שגם גומות החן שלה עמוקות וכובשות כמו 
אז, כשרק נטורי קרתא לא העריצו את "איה 

מהשמינייה". 
16 שנה חלפו מאז שסדרת הנוער הישראלית 
הראשונה שאיחדה את כל המדינה, ירדה מהמסך. 
הילי ילון )36( כבר לא זוכרת אף סצנה של איה. 
גם החיים הסוערים שניהלה בתל־אביב נראים לה 
כמו גלויה דהויה. לפני חמש שנים היא עקרה 
למושב שואבה שבהרי ירושלים, לבית שבו גדלה, 
עד שיימצא לו קונה. מפה לאוזן ריכלו על משבר 
ובריחה. היא הגיעה לשם עם כלבה אחת, טיפ טופ 
שמה. "צ'יוואווה עם אופי של שועלית. כלבה של 

שחקניות, קטנה כזאת, שאפשר להכניס לתיק".
בשבוע שעבר קיבלנו ד"ש מנעורינו בסדרה 
"הד קולָך" שיצר וביים תום שובל. הלהיט הבא 
של "כאן". דרמה מוזיקלית, שלושה דורות של 

־כישרון. שבוע קודם לכן נאלצה ילון להגיח מבו
עת השלווה ולהיפרד לכמה שעות, מאלף בעלי 
החיים שהיא מגדלת באהבה ולהתייצב בהשקה. 

איך היה?
־"דווקא כיף. קצת פחדתי מכל הפפראצי שעו

מדים בכניסה לאולם. זכרתי את הבזקי הפלאש 
בפרצוף, זכרתי שהם עשו לי רע, והופתעתי לראות 
שרובם צילמו בסלולר ובדיגיטלי. נרגעתי. צפיתי 
בפרק כשכולי נפעמת. שלומי שבן כתב שירים 
חדשים באווירת המוזיקה של שנות ה־70 ותום 
)שובל, יוצר הסדרה(, ברגישות רבה, חיבר בין 

־העבר להווה. זה היה מאוד רלוונטי, עבורי. הסד
רה זרקה אותי לתקופת הפרסום שלי וגרמה לי 

לשמוח עם מי שאני עכשיו".
מי את עכשיו?

"במהות אני לא כל כך 
שונה ממי שהייתי אז. אמנות 
אני  שלי.  האלוהים  היא 
למשחק,  מורה  שחקנית, 
כותבת שירים, זמרת, גם 
פעמים  ושלוש  מציירת, 

־בשבוע יוצאת עם כל הספא
רי שלי ליער שסמוך ליישוב. 
ההבדל הוא בווליום ובדרך 
המחשבה. פעם הייתי במרוץ, 
כמו כולם, היה לי דרייב 

־מטורף להצליח. היום, מבחי
נתי, להצליח זה להפיק הנאה 
מהדרך, מכל רגע, כי 'כל 

־רגע מת'. כך קראתי לאלבום השני שלי. רגע שנג
מר הוא מהדברים הנדירים האלה, שלא יחזרו 
לעולם. אני שמחה לגלות שתל־אביב כבר לא 
מערערת אותי. כשעברתי לשואבה, נסעתי אליה 
רק פעם בחודש. לרואה חשבון. פחדתי להתקרב 
אליה. זה כמו חרדת טיסות, אבל בגבולות כחול־

לבן. בפעמים הראשונות כל בית קפה וצומת העלו 
לי תמונות מעבר. קראתי לזה 'טיפול בחשיפה'. 

לא הגדרה שהמצאתי, מצאתי אותה ברשת".  
ועכשיו זה קאמבק?

"בבקשה אל תגידי לידי את המילה הזאת. זאת 
מילה שמקטינה ומכווצת. לפחות אותי. ואני ממש 
אשמח אם לא תגדירי אותי כסלבית־לשעבר. 'סלב' 
זאת מילה נוראה. למה לא שאלת מי זאת אזה? 
בעודי יושבת כאן, מול האוטובוסים והחריקות 
והעשן, הווטרינר בדק את העז ובישר לי שהיא 
בהיריון. ברור שאהיה נוכחת בהמלטה. זה יהיה 
סוג של הכנה, אני מנסה להיכנס להיריון מבנק 

הזרע. ההורמונים מנפחים אותי נורא". 

קושי עם מסגרות

הוריה התגרשו עוד לפני שנולדה. "מאיפה לי 
לדעת למה? אולי אבא שלי נחר", היא מגחכת. 
אביה, סוכן נסיעות במקצועו, עבר מהפך בעשור 
השמיני לחייו ומופיע בתיאטרון ובסדרות. "אמא 
שלי היא קרמיקאית. כשהייתי בת תשע היא פתחה 

־גלריה בתל־אביב ואני הלכתי אחריה. הקשר ביני
נו היה מאוד מסובך ומסוכסך ומאז שאני זוכרת 
14, כשל־  את עצמי חיפשתי אהבה של אמא. בגיל

מדתי במכינה לנוער של ניסן נתיב, גרתי על הגג 
של מורה משם, שפרסה עליי את כנפיה, כשהיה 
לי חבר עברתי אליו ובגיל 17 הגעתי ללונדון 
בעקבות מישהו שפגשתי בקפה ביאליק. חזרתי 
ארצה כדי להתגייס, על הדרך הייתה לי הצגה 
בצוותא, וכשקיבלתי פטור 
בגלל עודף בנות התגייסתי 
לשירות צבאי בסטודיו של 

ניסן נתיב".
הלימודים שם היו עד כדי 

כך קשוחים?
־"היה לי קשה עם המסג

בירושלים  כשגרתי  רת. 
למדתי בנווה שלום בבית 
ספר יהודי־ערבי, ובתל־אביב 
למדתי בבית הספר הפתוח 
ביפו כי אמא שלי הייתה 
ופתוחה.  ליברלית  מאוד 
למשל,  ד,  יו" בתחילת 
כשהודעתי לאמא שמשעמם 
לי בכיתה היא אמרה, 'אין 

בעיה, תעברי לאקסטרני'. מצד שני, הבית היה 
מאוד סגור, הייתה אלימות, ולא הייתי חופשייה 
לעשות מה שבא לי. לפני שלוש שנים הקשר 

בינינו נותק לחלוטין".
אמאל'ה, למה?

"מגיל צעיר הייתי בטוחה שאני לא מצליחה 
להתחבר לאמא שלי בגלל שיש לי איזושהי בעיה. 
כל חיי ניסיתי לאחד את המשפחה ולהבין מה לא 
בסדר איתי וגררתי את הוריי ואחי לטיפולים. 
בסוף טיפול פסיכולוגי מורכב וקשה שאמא ואני 
עברנו יחד, היא הסתכלה עליי ואמרה, 'אני פשוט 
לא אוהבת אותך, אני לא מרגישה אלייך כלום', 
ובאותו הרגע נפלה ממני משקולת. כאילו שירדה 

ממני משאית".
למה שמחת?

"סוף־סוף קיבלתי 
את האישור שיוכיח 
־כמה טעו המוני האנ

שים שאמרו לי, 'אין 
שלא  אמא  כזה  דבר 
אוהבת'. הנה לכם. יש. 
עובדה. ועכשיו, אחרי 
־שסיימתי עם כל המאמ

צים שלי להגיע אליה אני 
יכולה להמשיך את חיי 
בשקט. עזבי את זה שהיא 
לא מצלצלת לאחל לי מזל 

טוב בתאריך שבו היא הביאה אותי לעולם. גם 
בשומר החומות, כשהודיעו על טיל שנפל לא רחוק 
מהבית שפעם היה ביתה, היא לא צילצלה לבדוק 
אם אני עוד בחיים. קוראים לזה ניכור הורי. אני 
לא היחידה, יש המון כמוני. היום אני די מודה על 
זה שאנחנו לא בקשר. היא בעולם שלה ואני בשלי. 
אני לא מבינה למה מתביישים או פוחדים לדבר 

על זה. הלוואי שזה יהיה המי־טו הבא".

הבריחה מהמעריצים

עם הזמן זה הפך לכואב, אבל פחות. "זה עדיין 
שם. שריטה עמוקה. אין ספק שזה ניהל לי את כל 
החיים. כל מערכות היחסים שניהלתי היו הרסניות. 
רציתי דווקא את זה שנראה כמו הומלס וצריך 

־שיצילו אותו או איזה נרקיסיסט עם אישיות גבו
לית. לפני חמש שנים, כשחזרתי לבית ילדותי, 
עצרתי את האפשרות לזוגיות, פשוט הפסקתי 

־לנהל מערכות יחסים. עכשיו, במקום לחפור בחר
דות שלי אני עסוקה בלפתח משפחה חדשה".

המשחק והמוזיקה, שליוו אותה מאז ילדותה, 
הצילו אותה. "הם היו קו השפיות והחופש שלי. 
יצירה על כל גווניה. לפני שבע שנים נקלעתי 

־לתסבוכת, פתאום חשבתי שאולי הפכתי לשחק

נית רק בשביל להרשים את אמא שלי. כשהייתי 
בת שש אמא שלחה תמונה שלי לאיזו תחרות של 

־ילדות יפות ב'לאשה', וזכתה באיזה פרס. גם כשה
גיעה לאירועים שלי, פרמיירות והשקות, היא 

־מאוד התגאתה. בשנה השנייה ללימודים התפר
סמתי ב'שמינייה' ולא הייתי מוכנה לזה, נפשית. 

־לא עניין אותי להיות מפורסמת. החברים מהכי
תה קינאו בי על הפריצה שעשיתי ב'שמינייה', 
ולחברים מ'השמינייה' לא יכולתי להסביר מה זה 
לשלב לימודים עם עבודה בחנות מיצים ומה זה 

־לסרב להופעות בנוקיה ובפסטיגלים בגלל החר
דות שהשתלטו עליי. חשבו שאני סנובית בגלל 
להתנהג  איך  ידעתי  שלא 
בהתקפי החרדה. הטיחו בי, 
'מה הבעיה שלך? את שחקנית' 
וזה נכון. אני מאוד אוהבת 
לשחק, כשאני שומעת 'אקשן' 
אני עפה, אבל עם כל מה 
שמסביב אני לא מסתדרת". 

כמו?
"אלפי מעריצים נהרו 
לבמה בסוף כל הופעה של 
מאבטחים  'השמינייה'. 
הבריחו אותנו לוואן. עוד 
שני וואנים נסעו בעקבותיו 
כדי שאיש לא ינחש באיזה 
מהם אנחנו יושבים. פעם, הוואן כמעט דרס ילדים. 
אלה דברים שאני ממש לא מתגעגעת אליהם. גם 
לא ליום שבו חציתי את אלנבי בדרך לפגישה, 
ואיזו נהגת בלמה באמצע הכביש וביקשה חתימה 
בשביל הבת שלה. כן, חתימה. זה היה הסלפי של 
אז. לא עצרתי לגברת בגלל שמיהרתי, ולמחרת 

־כתבו ברכילות שהרמתי את האף. בסדנאות המש
־חק שלי אני לא מלמדת איך להתמודד עם כיש
־לונות, כמו שעושים כולם. אני מלמדת איך להת

מודד עם ההצלחה. כי לא ידעתי". 
אחרי חמש עונות בדמות איה, ילון המשיכה 
לסרטים )"עץ לימון", "סוף שבוע בתל אביב"( 
וסדרות )"השיר שלנו", "חשופים", "ראש גדול"( 
אבל "הם לא הצליחו כמו 'השמינייה', והחרדות 
שלי גדלו והוכפלו", היא מודה. "לפני 12 שנה 
אמרתי 'לא' לסרט שזכה בהרבה פרסים בגלל שלא 
יכולתי, הייתי במצב היסטרי, מנותקת מעצמי. 
עכשיו זה אחרת. אני כבר לא מקיזה דם כי אין 
לי שאיפות גדולות. להתקבל לאודישן אחד מתוך 
מאה זה להקיז דם, וכמה טוב שאני כבר לא שם". 

לא תחליף לאהבה

בקורונה, הבדידות במושב כמעט הכניעה אותה. 
־"רק בשבתות חברים עירוניים באו, להראות ליל

הילי ילון )36( חוותה את התהילה בכל עוצמתה כששיחקה בסדרת הלהיט "השמינייה", אבל 
בשנים האחרונות היא התרחקה מעולם הזוהר ואימצה אורח חיים פשוט, במושב הרחק מתל־אביב, 
מוקפת חיות מכל הסוגים ומשלימה עם הנתק מאמה. עכשיו היא חוזרת למסך בסדרה המדוברת 
"הד קולָ", מתעקשת שלא מדובר בקאמבק ומבהירה מה הפרויקט שחשוב לה באמת: להיכנס 

להיריון מבנק הזרע. "קשה לי להאמין שמחר בבוקר אכיר מישהו, אתאהב בו ואכנס להיריון"
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"מגיל צעיר הייתי 
בטוחה שאני לא 

מצליחה להתחבר 
לאמא שלי בגלל שיש 
לי בעיה. בסוף טיפול 

פסיכולוגי מורכב וקשה 
שאמא ואני עברנו יחד, 

היא הסתכלה עליי 
ואמרה, 'אני פשוט לא 
אוהבת אותך, אני לא 
מרגישה אלייך כלום'"

  במקום לחפור בחרדות שלי 
           אני עסוקה בלפתח    מ

מתוך הסדרה "הד קולָ"



דים קצת חיות וטבע. כל הסדנאות בוטלו, ובדיוק 
כשהתחלתי לחשוב על כך שאולי הגיע הזמן לחזור 
למשחק הגיע אליי האודישן ל'הד קולָך', ולא יכול 
היה להיות משהו יותר מדויק בשבילי. אין לי 
אג'נדה של להתרחק מאור הזרקורים, אבל אני 
לא מסוגלת להיכנס למשהו שאני לא עומדת 

מאחוריו". 
בימים אלה היא משגרת לרדיו סינגל חדש 
שכתבה והלחינה. "בסוף גם לי תהיה אהבה". יש 
לה קול פעמונים, אבל המילים מחוררות את 
הנשמה. ילון, ביוזמתה, פותחת עוד קלף. בחמש 
20 ק"ג. "הפסקק  השנים האחרונות היא העלתה

תי לעשן והתחלתי להשמין", היא מספרת. 
"כשהג'ינס כבר לא נסגר עליי התביישתי להגיע 

קלתלקאביב, התביישתי שיראו אותי ככה. כשא
מרתי לידיד שלי שב'שמינייה' הייתי רזה, אולי 

קאפילו רזה מדי, הוא אמר 'נכון, אבל היית עצו
קבה'. בשנה האחרונה אני מתנפחת בגלל ההור

מונים של טיפולי הפוריות. בחרתי במסלול של 
קבנק הזרע מפני שהשגתי בחיי את כל מה שרצי

תי חוץ מילד, כרווקה אין לי סיכוי לאמץ, ואני 
לא רוצה להיות לחוצת ילודה. קשה לי להאמין 
שמחר בבוקר אכיר מישהו ואתאהב בו ואכנס 
להיריון ממנו ואחיה איתו באושר. אני צריכה 
זמן, אולי אהבת חיי תגיע רק כשאהיה בת 50. 
אני מזמנת את בן הזוג או בת הזוג, תמיד הייתי 
גם וגם. אף פעם לא הייתה לי מערכת יחסים 
ארוכה עם אישה, אבל אני לא שוללת. העיקר 

שתהיה אהבה טובה ובריאה". 
בגאווה אימהית היא מציגה בפני תמונות של 
טיפ טופ, כלבתה הראשונה. "אימצתי אותה לפני 
תשע שנים ממשפחה ברוכת ילדים במצפה רמון. 
הנביחות שלה קדחו לי בראש, רציתי למסור 
אותה, אבל ריחמתי על המשפחה שתיאלץ 
לחיות עם הנביחות. טיפ טופ אחראית לרוב 
השינויים בחיי, היא לימדה אותי את השיעור 
הכי גדול – התמודדות עם עצבים. בכל פעם 
שהיא נובחת אני נושמת עמוק ומלמדת את 
עצמי להיות רגועה. כדי שלא תהיה בודדה 
הבאתי לה את הכלב פרו, שאת תמונתו ראיתי 
בפייסבוק. הוא שהה בכלוב במפעל ביבנה עד 
שחולץ. אחר כך הגיע החתול ששמו כארים 
עבדול ג'באר אלכסנדר. מצאתי אותו בדוכן 
המלפפונים של כארים, הירקן באבוקגוש, והוא 
טיפס לי על הכתף. את אלכסנדר הוספתי לשמו 
המרשים בגלל שיש בו משהו רוסי. העיזים אנה 
ואלזה הגיעו אליי מפינת ליטוף באבוקגוש. 
כשאלזה נפטרה הבאתי לאנה חברה חדשה, עז 
ששמה איז, וכדי להזכיר את אלזה קראתי לה 

אזה. היא זו שתהפוך אותי לסבתא".
דיירים נוספים הם שלום התיש )"השכן שלום 
השאיל לי תיש לצורך פרו ורבו, וכשנקשרתי אליו 
נורא הוא השאיר לי אותו במתנה"( ושתי ארנבות: 
אוםקחמודה )"שנקראה אבוקחמוד עד שגיליתי 
שהוא נקבה"( וג'ננה )"בגלל שהיא הורסת לי את 
כל הגינה"(. לפני שלושה חודשים היא מצאה ביער 
את "טון טון, האתון שקובעת את הטון. היא הייתה 

קמיובשת ולא רצתה ללכת אחריי, אז חזרתי הבי
תה, הבאתי את העיזים והן הביאו אותה. היא לא 
אוהבת את שלום התיש, אבל שוקי התרנגול כבר 
עומד על גבה. כל בעלי החיים הם מראה של 

החברה".
את לא חוששת שהספארי הזה עלול להרתיע?

"להפך, בעלי החיים מחברים אותי לאדמה, 
לרוגע, לתמימות, לאורח חיים פשוט, ואני יודעת 
שיש בעולם הרבה אנשים שאוהבים בעלי חיים 
ויאהבו את דרך החיים שלי. האהבה לבעלי החיים 
היא לא תחליף לאהבה שאין לי, אבל הם מעניקים 
לי תחושה משפחתית. הם לא יאכזבו אותי. בזה 

אני בטוחה". ¥
smadarshirs@gmail.com
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"אולי אהבת חיי 
תגיע רק כשאהיה 

בת 50". הילי ילון



לאכול קרמבו בשניות שלאחר ההכנה לא 
משתווה לשום ביס שטעמתם. בטח לא לקרמבו 

שנמכר בסופר – מדובר ברגע שקשה שלא 
להתמסר אליו. ענן של אושר.

לפני כמה שנים, כשביקרתי במפעל להכנת 
קרמבו וטעמתי לראשונה קרמבו שזה עתה 

צופה בשוקולד חם, מצאתי את עצמי נפעמת 
מהעונג הגדול. נמסות שאי־אפשר להסביר 

במילים. מאז כבר יצא לי להכין לא פעם 
קרמבו בבית ושוב־ושוב גיליתי כמה אנשים 

מתרגשים מהביס הזה, שלא דומה לשום דבר 
אחר. קציפת מרנג מתוקה, אבל לא מדי, שנחה 

על עוגייה פריכה ומעל שכבה דקה של 
שוקולד איכותי.

כשחשבתי להכין לכם את המתכון הכי מושלם 
לקרמבו ידעתי שאני חייבת להפגש עם עדי 

קלינגהופר, קונדיטורית ובלוגרית שהקינוחים 
שלה הכי מדויקים וטעימים. עמוד האינסטגרם 
שלה )חפשו adikosh), שמונה מעל 325 אלף 
עוקבים ועוקבות, הוא לונה פארק של מתוקים 

שעושים חשק לקום מהספה ולהכין.

ואכן, שעה אחרי שהיא הגיעה כבר נח על 
השולחן מגש מלא בקרמבו רך שלולא עצרו 

אותי הייתי זוללת את כולם עוד לפני הצילום. 
וקחו עצה – תטעמו קרמבו לפני שהוא נכנס 

למקרר להתייצבות של השוקולד, כשהכל 
עדיין חמים ונמס. אני מבטיחה שתודו לי.

שימו לב שקלינגהופר הכינה גם קרמבו בטעם 
לימון ופטל שניתן להכין בעזרת תמצית טעם 

טבעית ומעט צבע מאכל טבעי. למי מכם 
שאוהב אתגרים אפשר גם לשחק עם הטעמים 
ואפילו למלא את הקרמבו. את כל השדרוגים 

והרעיונות תוכלו למצוא בסוף המתכון.

קרמבו ענן

למרנג קלאסי )20 קרמבו):
 L 4 חלבונים †

† 1 כוס )200 גרם( סוכר לבן

לקרמבו לימון/פטל: 
† 2 טיפות תמצית בטעם לימון/פטל

† טיפה צבע מאכל צהוב/ורוד

לציפוי שוקולד:
† 200 גרם שוקולד מריר

† 4 כפות שמן קנולה

לציפוי שוקולד לבן: 
† 200 גרם שוקולד לבן 

† 2 כפות שמן קנולה 

וגם:
 † 20 עוגיות עגולות – חיוכים, אוראו 

או עוגיות חמאה ביתיות
כך עושים: 

1. מניחים את העוגיות העגולות על משטח 
ישר שאפשר להכניס למקפיא.

2. מכינים את המרנג: מניחים חלבונים 
וסוכר בקערה, מערבבים קלות עם כף 

ומניחים מעל סיר עם מים רותחים )בן מארי(, 
שמונח על להבה קטנה. חשוב לוודא 

שהקערה לא נוגעת במים שבתוך הסיר. 
מבשלים את החלבונים מספר דקות עד 

שהסוכר נמס, אפשר לבדוק בעזרת נגיעה 
בתחתית הקערה עם האצבע - אם מרגישים 
גרגירים ממשיכים לבשל את החלבונים, אם 

יש מרקם חלק זה הזמן להוריד את הקערה 
מהסיר )חשוב להמשיך ולערבב את החלבונים 

והסוכר במשך הבישול אחרת החלבונים 
יתבשלו ויהפכו לחביתה(.

3. מעבירים את החלבונים לקערת מיקסר 
נקייה ויבשה ומקציפים עד קציפה יציבה, 
חלקה ומבריקה )אם אתם רוצים להוסיף 

תמצית טעם וצבע עכשיו זה הזמן(. מעבירים 
את המרנג המוקצף לשק זילוף עם צנתר 

עגול חלק ומזלפים את הקרמבו מעל העוגייה 
העגולה. מסיימים לזלף את כל הקרמבו, 

מעבירים להקפאה של שעתיים.
4. מכינים את הציפוי: בקערה מניחים 

שוקולד ושמן, ממיסים במיקרוגל עד המסה 
 מלאה בפולסים של 30 שניות. מעבירים 

את השוקולד המומס לכלי צר וארוך שיהיה 
נוח לטבול את הקרמבו ומניחים לשוקולד 

להצטנן מעט במשך 5 דקות.
5. מצפים: מוציאים את הקרמבו מהמקפיא 

ומוודאים שהשוקולד המומס הגיע 
לטמפרטורת החדר אך נשאר נוזלי ולא סמיך. 
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 כשבחוץ מתקרר והלב מחפש נחמה מתוקה, אין כמו קרמבו כפינוק חורפי. 
מתברר שכשתכינו אותו בעצמכם בבית, העונג יהיה כפול ומכופל - עוגיית חמאה ריחנית ומתקתקה, 

ומעליה ענן של מרנג חלק ונוצץ הטבול בשוקולד. אם זה לא אושר, אז מהו?

סיפור של חורף

raheli.krut@gmail.com

משהו טעים
רחלי קרוט ׀
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אם הוא סמיך אפשר להוסיף עוד כף שמן 
ולערבב היטב.

6. אוחזים בקרמבו הקפוא, מהצד של 
העוגייה, הופכים וטובלים בתוך השוקולד 

שבכוס. מרימים ומשאירים הפוך במשך 
כמה שניות כדי שכל יתרת השוקולד תנזל 

 חזרה לכוס וישאר ציפוי דק ועדין. 

הופכים ומחזירים את הקרמבו למגש. 
 שומרים במקרר או במקפיא רק קחו 

בחשבון שהקרמבו הכי־הכי טעימים בימים 
הראשונים שלאחר ההכנה או מיד אחרי 

הציפוי אז הם ממש כמו קינוח רך 
שמתמוסס בפה.

עוגיות חמאה לקרמבו

מה צריך )25 עוגיות(:
† 220 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות

† 120 גרם אבקת סוכר

† 2 ו־1/2 כוסות )350 גרם( קמח לבן

† 1/2 כפית אבקת אפייה

׀ 7 ם+ י זמנ ׀   1 .12 . 2 021

† 1/4 כוס מים או חלב או מיץ תפוזים

כך עושים:
1. בקערת מיקסר עם וו גיטרה שמים 

חמאה, אבקת סוכר, אבקת אפייה וקמח 
ומערבלים עד לקבלת פירורים. מוסיפים 

 את הנוזל )מים/חלב/מיץ( ומערבלים 

עד לקבלת בצק חלק ואחיד.
2. עוטפים את הבצק בניילון נצמד 

 ומכניסים למקרר למשך שעה או חצי 

שעה למקפיא.
3. מחממים תנור ל־170 מעלות. מקמחים 

את משטח העבודה ומרדדים את הבצק 
לעובי 1/2 ס"מ.

4. קורצים עיגולים בגודל שאוהבים 
ומעבירים בזהירות למגש שיכול להיכנס 
לתנור. אם יש לכם אפשרות להכניס את 
 המגש למקפיא ל־10 דקות לפני האפייה 

זה ישמור טוב יותר על הצורה אבל לא חובה.
 5. אופים במשך 12־15 דקות או עד 
 הזהבה עדינה. מוציאים ומאפשרים 

לעוגיות להצטנן לגמרי.

רוצים לשדרג? 
† ניתן לזלף קרם לימון או פטל בתוך הקרמבו! איך 

עושים את זה? הכי פשוט. מזלפים שכבה ראשונה של 

מרנג על הקרמבו ואז מזלפים בתוכה עם שקית זילוף 

מעט קרם לימון )חפשו בגוגל: קרם לימון קרוטית(. 

ממשיכים לזלף מעל עוד 2 שכבות של מרנג הקרמבו 

ומעבירים למקפיא. 

† ניתן להוסיף למרנג של הקרמבו טעמים בדקה 

האחרונה של ההקצפה. נסו להוסיף מעט אבקת נס קפה 

או משחת וניל לטעמי וניל או מוקה ואפשר גם להוסיף 

תמצית טעם שאתם אוהבים כמו תפוזים, דובדבנים ועוד.

† אתם יכולים להשתמש כאן בכל עוגייה עגולה שאתם 

אוהבים או להכין בעצמכם ואז גם תוכלו להוסיף לעוגייה 

טעמים כמו קפה, פרג, שוקולד, גרידת לימון ועוד.

† לאחר הציפוי בשוקולד, ולפני הקירור, ניתן לפזר מעל 

סוכריות צבעוניות, פולי קקאו, אגוזי ברס או פקאנים 

קצוצים דק ועוד.

קרמבו לימון

קרמבו פטל
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הפנייה של תהילה איינהורן: "אחרי שילדתי מימשתי 
את הזכות שניתנת למבוטחות מכבי לשלושה לילות 

הבראה על חשבון הביטוח המשלים של הקופה. הגשתי 
את הקבלה ונדחיתי בטענה שהיא מזויפת. הסברתי להם 
שהיא קופלה בתוך הארנק שלי ולכן היא נראית כך. הם 
השתכנעו, אבל אז מצאו נימוק אחר לדחות את בקשתי 

להחזר: שהמסמך שהגשתי להם הוא חשבונית ולא 
קבלה. הסברתי שזה מה שהמלון מפיק, וטענתי שזו 

כנראה קבלה כי מספר כרטיס האשראי שלי, שחויב, 
מופיע בתחתית המסמך. גם זה לא עזר. ארבע פעמים 
נוספות חזרתי והתקשרתי אבל את הכסף לא ראיתי. 

למה מקפחים אותי?"
על מה התרגזנו? לא זו בלבד שלא קיבלה את ההחזר 
שמגיע לה, הקופה גם לא טרחה להנחות אותה כיצד 

לפעול ופשוט העדיפה להתעלם ממנה.
למי פנינו? למכבי שירותי בריאות, משם נמסר: "מתן 

החזר הביטוח המשלים נעשה אך ורק בכפוף לקבלה על 
התשלום שבוצע. לאחר בחינה נוספת של המקרה 

הוחלט לאשר באופן חריג את ביצוע ההחזר".

הפנייה של בטי שמיר: "לפני שלוש שנים עברתי 
התקף לב ובעקבותיו שני צנתורים להשתלת תומכונים 

)סטנטים( בעורקים הסתומים. באמצע ינואר נתקפתי 
בכאב פתאומי בחזה, וכיוון שאיחוד הצלה קרובים 

ליישוב שבו אני גרה, הזעקתי אותם. הם הגיעו תוך 
דקות, עשו לי בדיקות בבית ושיגרו אותן למוקד שלהם, 

שמיד הזניק אמבולנס מלווה ברופא כדי שיפנה אותי 
להדסה עין כרם. במיון נאמר לי שאני צריכה לעבור 

צנתור נוסף, אבל בגלל הקורונה חששתי להישאר בבית 
החולים ולכן השתחררתי הביתה. על עלות האמבולנס 

שילמתי רק מחצית מהסכום, אבל את תשלום אגרת 
המיון מסרבת הקופה לממן והוא נופל כולו עליי. זה 

צודק"?
על מה התרגזנו? שלא היה במיון מי שיעדכן שגם על 

אבחון, שאחריו סירבת לטיפול, יש לשלם.
למי פנינו? לניסיון המצטבר שלנו: פעמים רבות שבנו 
והבהרנו שמבוטחי ארבע הקופות אינם רשאים לפנות 

לחדרי מיון על דעת עצמם וללא קבלת התחייבות 
מוקדמת מהקופה )טופס 17(. לכל קופה יש מוקד 

טלפוני זמין להתייעצות עם אחות שבסמכותה להפנות 
לחדר מיון בעת הצורך, וכן מוקדים בקהילה שפעילים 

עד הלילה.

נתקעתם בסבך הבירוקרטיה הרפואית? 
כתבתנו תנסה לעזור לכם. והפעם: 

דאגנו להחזר כספי ליולדת

התקשרו לאריאלה

מנעו מכם תרופות חדשות? הרופא שאליו הופניתם אינו זמין?
 אף אחד לא אומר לכם מה הזכויות שלכם? 

 אריאלה איילון, כתבת הבריאות שלנו, 
תנסה לעזור גם לכם. שלחו פרטים מלאים לאימייל:
Ariela-a@yedioth.co.il או התקשרו: 6082515־03

אריאלה איילון

פרי, ירק ושמחת חיים
מחקר מגלה כי אנשים שאוכלים בריא מעידים שהם מאושרים יותר 

מחקר חדש ומסקרן שנערך בקרב 40 
אלף משקי בית ופורסם לאחרונה 
בבריטניה מגלה: אנשים שאוכלים פירות 
וירקות מעידים על עצמם שהם מאושרים 
יותר. קצת מוזר, לא? הרי בדרך כלל עוגות, 
גלידות והמבורגרים מושחתים מתקשרים 
אצלנו לתחושת אושר, אז איך זה יכול 
להיות שלחתוך לעצמנו סלט זה דבר 

שמאיץ את מדדי השמחה? 
"צריכת הוויטמינים והמינרלים הנמצאים 
בפירות ובירקות אינה זו שמשפיעה על 
תחושת האושר של הנשאלים במחקר, 

־למרות שהיא כמובן בריאה ומיטיבה כשל
עצמה. הסיבה לתחושת האושר שעשרות 

־אלפי הנשאלים מעידים עליה נעוצה ביכו
לת שלהם לסגל לעצמם התנהלות בריאה 
ומתונה יותר, בעולם של גירויים ושל 

־שפע", מסביר ד"ר שון פורטל, מנהל מחל
קת תזונה קלינית וספורט במרכז הרפואי 

."vive clinic"
"מעצם זה שהם אוכלים פירות וירקות, 
הנשאלים 'תופסים' את התנהלותם כבריאה 
יותר, ואת עצמם כמי שמצליחים לעשות 

־משהו מועיל עבור איכות חייהם, לכן תחו
־שת שביעות הרצון שלהם עולה. הם מרגי

שים שהם 'ווינרים' ששולטים ברצונות 
שלהם, מצליחים לדחות סיפוקים, לאכול 
בריא ולעשות ספורט – כי גם עניין אורח 
החיים הספורטיבי נבדק במחקר. זה עדיף 
בעיניהם על פני סתם לשבת על הספה 

ולצרוך חטיפים", אומר ד"ר פורטל.
שירה וסרמן, מפתחת ובעלים של שיטת 
"חצי שירה", מלווה כבר שנים אנשים 
שמבקשים לסגל אורח חיים בריא. לדבריה, 

בעידן שבו אנחנו חשופים להרבה יותר 
־פיתויים בתחום המזון, שהולך והופך מתו

עש יותר ויותר, מאוד הגיוני שאנשים 
שמצליחים לנצח את הסיסטם ולשמור על 
אכילה טבעית בריאה, ירגישו טוב יותר 

עם עצמם. 
"לפני 25 שנה, כשאני הייתי נערה, היו 
במכולת חמישה סוגי ארטיקים, היום יש 

עשרות. תעשיית המזון לא מפסיקה לפתות 
אותנו, המדיה מתפקעת מהצעות לסוגים 

־שונים של מזונות מעובדים, ולכן מי שחו
זרים לבייסיק ואוכלים ירקות ופירות 
כנסי  השיטה.  את  שניצחו  מרגישים 
לאינסטגרם ותראי איך אנשים שמקפידים 

־על אורח חיים בריא, למשל חותכים לעצ
מם סלט, ישר משתפים את התוצאה כדי 

לזכות בעידוד מהסביבה".
לצד תחושת הסיפוק והשליטה במה 
שאנחנו מכניסים לגוף, זו הזדמנות טובה 
הבריאותיות  האיכויות  את  להזכיר 
שמצויות בפירות וירקות. "הם מכילים, 
למשל, פוליפנולים שמפעילים בגוף גנים 

־שאחראים לפעילות אנטי־דלקתית, מחד
שים תאים, ומסלקים פסולת או תאים בעלי 
נטייה לממאירויות. כאשר אנחנו צורכים 
מולקולות שידועות כמאיטות את הזדקנות 
הצמח, כמו למשל רכיבים נוגדי חמצון 
המצויים בפירות יער, כפועל יוצא זה מאט 
את הזדקנות תאי הגוף. והדוגמאות עוד 

רבות", אומר ד"ר פורטל.
ואילו וסרמן מזכירה שצריך לשמור על 
איזון, שכן אכילה מופרזת של פירות 

לאורך היום יכולה גם לפגוע בבריאות.

"הסיבה לתחושת האושר 
נעוצה ביכולת לסגל לעצמנו 

התנהלות בריאה ומתונה 
יותר, בעולם של גירויים ושל 
שפע", מסביר ד"ר שון פורטל

העיקר הבריאות
ענת לב־אדלר
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אם אתם צריכים לבחור ספר שילווה 
אתכם אל תוך החורף, ושהיד תישלח 
אליו שוב ושוב לגמוע עוד פרק, לעצור 
ולעבד, לשוב ולקרוא – יהא זה ספר המסות 
של הסופרת האיטלקייה נטליה גינצבורג. 

־הספר מאגד טורים אישיים שפירסמה גינ
צבורג במהלך חמש שנים, החל משנת 
1965. היא מספרת בו על העדפותיה הספ־

רותיות והקולנועיות, על יחסה למבקריה 
־ולקוראיה, אבל נוגעת גם בנושאים שמט

רידים את כולנו: זקנה, מוות, בדידות, 
־אהבה וזוגיות, יחסי הורים וילדים, זיכרו

נות ילדות, אמונה באלוהים, פוליטיקה 
וחיפושים אחר בית. 

גינצבורג מספקת נקודות ציון אישיות 
בחייה, ומתוך היומיומי, האקראי, הקטן, 
הלכאורה אגבי, היא מצליחה לכוון פנס 
קסם אוניברסלי חוצה שנים ומפלח לבבות. 
לא כל הטורים עניינו אותי במידה שווה, 

־אבל לקחתי לעצמי חירות לדלג בין הפר
קים, וגם זה חלק מהשיעור בספר הזה.   
־אל תשאלי אותי לעולם, נטליה גינצ

בורג, מאיטלקית: אספיר מילמן. הוצאת 
מאגנס, 98 שקלים.

פנס קסם אוניברסלי
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ת"ז: בת 50, מתגוררת בקריית־אונו, נשואה ליוסי, 

הייטקיסט )"אני איתו מגיל 16"(, הורים לשלוש בנות, קרני 
בת ה־21, ליבי בת ה־18 ויהלי, בת ה־11 וחצי.

רזומה: טבחית ועורכת גסטרונומית במגזינים )"למדתי 

בישול בתדמור ועיתונות בכותרת"(, מחברת ספרי בישול, 
 וביחד עם אריאל רוזנטל, "הקוסם", ודן אלכסנדר את 

"דרך החומוס".

 במסגרת אירועי יום השלום הבינלאומי שמציין האו"ם כבר 

40 שנה ב־21 בספטמבר, התבשרה הבשלנית וחוקרת האוכל 

אורלי פלאי־ברונשטיין ש"דרך החומוס" נבחר לאחד מספרי 
המסורת והאוכל ש"מקדמים ערכים של אחווה ושוויון 

בעולם". 
"אמרו לנו שהספר נבחר כי יש בו מסר של שיתוף פעולה 

נרחב גם בין כותבים, צלמים והוגי דעות וגם של שפים מכל 
האזור שלנו. בספר השתתפו שפים מסוריה, מלבנון וגם 

מעזה, שביקשו לשמור על עילום שם מחשש לחייהם אבל 
היה חשוב להם להעביר הלאה את המסורת של החומוס. 

אנחנו החלטנו שבמקום לעסוק בשאלה למי שייך החומוס 
ומי לקח אותו ממי, נביא את הבשורה שהחומוס הוא של 

האנושות כולה. הוא קיים גם במקומות רחוקים כמו מקסיקו 
או מלזיה", אומרת פלאי־ברונשטיין. 

אנחנו רגילים לראות בעיקר גברים מאחורי סיר החומוס. 
ספרי לנו על נשים שלקחו את הגרגירים הללו לידיים.
"נציגות נשית מרשימה מאוד יש בעכו. למשל סוהילה, 
שמנהלת בכישרון גדול את 'המסעדה של אבו סוהיל', 

שהקים אביה. יש גם את ערין אבו־חמיד כורדי, שהייתה 
קרימינולוגית, וכבר כמה שנים מכינה בעכו חומוס בכל 

הצורות המסורתיות, ולא רק כמשחה".
למה החומוס תפס? הרי עושים ממרחים גם משעועית.

"יש מחקרים ענפים שמראים שגרגיר החומוס וגרגיר החיטה 
הם שתי הרגליים של האנושות, שהתפתחה כולה מאזור 

הסהר הפורה. בזכות שני הגרגירים הללו הנוודים התיישבו 
והפסיקו לדאוג כל הזמן לאוכל, בטח באזור הזה שיש בו כל 

כך הרבה בצורת. ברגע שהם הבינו שאפשר לביית את 
גרגירי החיטה והחומוס, ואפשר לסמוך על האדמה שתניב 
אותם, הם הצליחו להתיישב ולהקים חברה וציוויליזציה". 

איזה חומוס את הכי אוהבת?
"של פלאחים, כזה שיש בו מעט טחינה, כי פעם טחינה 
הייתה יקרה. החומוס הזה מאוד צהוב ו'חומוסי' בטעם. 

לעומת זאת, יש חומוס בסגנון הסורי שעמוס בטחינה. אני 
מאוד אוהבת מאכל שנקרא "טרידי", שמכינה ערין בעכו: 

גרגירי חומוס מבושלים בסמנה, מתובלים בבהרט, על 
יוגורט עם ירק קצוץ ושקדים וצנוברים. זה מעדן".

ת ח א ל  ע ת  ח א
ענת לב־אדלר

אייקידו, קרטה, ג'ודו, 

קרב מגע, טאקוונדו, 

ג'וג'יטסו, קפוארה, 

אגרוף, אגרוף 

תאילנדי, קונג פו – זו 

רק רשימה חלקית של 

מגוון אומנויות לחימה 

שהעיסוק בהן מתאים 

לבני כל הגילים, בדרגות 

מאמץ שונות, ומהוות 

מצע נרחב לפיתוח 

כושר גופני.

המידע באדיבות רויטל קורן, מקדמת בריאות ומומחית לפעילות גופנית של שירותי בריאות כללית 

האימון מסייע בהפגת 

מתחים ובמניעת 

אגרסיות וכן בהורדת 

הלחץ ובהגברת תחושת 

רוגע ושליטה עצמית.

העוסקים באומנויות 

לחימה, לאורך שנים, 

נהנים לרוב מאורח חיים 

מאוזן, התורם לשיפור 

הבריאות הנפשית 

והפיזית כאחד.

אומנויות הלחימה 

משפרות מרכיבי 

כושר גופני רבים 

כגון מהירות, זריזות, 

גמישות, קואורדינציה, 

שיווי משקל, כוח 

מתפרץ, סיבולת לב 

ריאה ועוד. כמו כן, 

ישנן שיטות מסוימות 

המצריכות לימוד רב 

של תנועות מורכבות 

ומפתחות קואורדינציה 

ברמה גבוהה במיוחד.

אומנויות 
הלחימה 

נחשבות אימון 
גופני בטוח 
יחסית, עם 

פחות פציעות 
מאשר בענפי 

ספורט אחרים.

שילוב 
אומנויות 

לחימה כחלק 
מהטיפול 

בנוער הנוטה 
לאלימות 

הוכח כיעיל 
ומפחית מקרי 

אלימות. 
לאומנויות לחימה 

יתרונות בריאותיים 

ומנטליים מגוונים, 

בהם שיפור הביטחון 

העצמי והדימוי העצמי,  

שיפור היציבה הגופנית 

– מה שמוביל לשלווה 

נפשית, פיתוח מנהיגות 

ורוח לחימה ועוד. 

תרגול קבוע של 

אומנויות לחימה 

נמצא כמשפר 

תפקודים חברתיים, 

יכולות תודעתיות 

וקוגניטיביות, יכולת 

שליטה בגוף ועוד. זאת 

לצד הערך האמנותי 

והספורטיבי שבעיסוק. 

ענת לב־אדלר

של מי בעצם החומוס? איך ספר על חומוס 
 יכול לקדם אחווה ושוויון? ומי מכין בארץ 

את מאכלי החומוס הכי מיוחדים?
שיחה עם אורלי פלאי־ברונשטיין

anat-le@yediot.co.il  
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אומנויות 

לחימה
הן מתאימות לכל גיל, 

מפתחות יכולות פיזיות 

 וקוגניטיביות, ותתפלאו – 

הן גם מפחיתות אלימות 

"החלטנו שבמקום 
לעסוק בשאלה למי 

שייך החומוס, נביא את 
 הבשורה שהחומוס 

הוא של האנושות כולה"



ד"ר עמית כץ, מנהל המחלקה 
לניתוחי חזה ברמב"ם:

"לבן שלכם יש סרטן סופני"
"בנובמבר 2012, כשהייתי עדיין 
מתמחה, נקראתי למיון לבדוק צעיר 

־שהופנה אלינו מבית החולים בנצ
רת אחרי שנמצא נוזל בחלל שמקיף את הריאה 
הימנית שלו. ראיתי מולי נער צנום וביישן בן 20, 
שהגיע מלווה באביו ובאחיו. הבחור סיפר לי כמעט 
בלחישה שכבר כמה שבועות הוא סובל מכאבים בצד 
הימני של בית החזה, שמלווים בקוצר נשימה אשר 
הולך ומתגבר. אחרי סדרת בדיקות שנעשתה לו, 
הסברתי לו שצריך לנקז לו את הנוזל מבית החזה 
והבטחתי שתוך ימים ספורים הרגשתו תשתפר מאוד 
והוא ישתחרר לביתו. בשלב הזה הייתי לגמרי רגוע, 
כי בגילו מקור של נוזל כזה הוא דלקתי בדרך כלל. 
"הכנסתי נקז, שממנו הופרש ליטר וחצי של נוזל 
צלול, שזו בשורה טובה בפני עצמה. הייתי בתחושה 
שהסיפור מאחוריו והעברנו אותו להשגחה במחלקה. 
אחרי כמה ימים הוא עבר צילום חזה וראינו שלמרות 
שמרבית הנוזל נוקז, הריאה עדיין מכווצת ולא חזרה 
למלא את בית החזה. הוא הורד פעם נוספת לחדר 
ניתוח, ובהליך זעיר־פולשני התגלתה הזוועה במלוא 
עוצמתה: כל הריאה הייתה זרועה גושים סרטניים. 
הייתי המום. לא האמנתי למראה עיניי. נטלנו 
ביופסיה, והתשובה אישרה שמדובר בדבר באמת רע: 

הוא חולה בסרטן אלים וסופני. 
"הרגשתי נורא, אבל הקטע הקשה עוד היה לפניי: 
לבשר למשפחה. זימנתי אותם לחדר משפחות, והם 
ציפו לשמוע שההליך עבר בקלות. כשבישרתי להם 
מה גילינו, האמא התעלפה, ולמען האמת גם אני לא 
הייתי רחוק מזה. גם לי, ששירתתי שבע שנים 
בשייטת והייתי מג"ד, זה היה יום נוראי. ליוויתי את 
המשפחה עד שהוא נפטר, ואני עדיין שומר איתם 

על קשר".

ד"ר חנה לייבה, מנהלת מחלקת עיניים בקפלן:
"נולד לכם תינוק עיוור"

"הבשורה שלעולם לא אשכח יצאה לי מהפה 
לפני 20 שנה. נקראתי למחלקת יילודים לבדוק 
תינוק מאחר שהצוות איבחן משהו מוזר בעיניו, 

־שנראו קטנות באופן לא סביר. מיד כשהבטתי בתי
נוק ראיתי שאין לו כלל עיניים, ובמקומן התפתחה 
רקמה. איך בכלל מבשרים דבר קשה כזה להורים 
טריים? הכנסתי את שניהם לחדר והתחלתי בסיבוב 
מרכך, תוך שאני מעצימה את שאר הבשורות: 'איזה 
חמוד התינוק שלכם', אמרתי, 'הוא שומע מצוין, כל 
האיברים שלו בריאים ומתפקדים, הוא יתפתח באופן 

נורמטיבי, אבל' – אמרתי בעדינות – 'הסיכוי שהוא 
יראה לא גבוה'. 

"ההורים ההמומים ביקשו הסברים: 'מה זאת 
־אומרת? יהיו לו קשיים בראייה? הוא יזדקק למשק

פיים?' בשלב הזה כבר אמרתי להם באופן הברור 
ביותר: 'הוא נולד בלי מבנה תקין של העין. חסר בה 
החלק שמצלם'. ההורים, כצפוי, התקשו להפנים: 
'ואין מה לעשות? אולי יש ניתוח?' מצד אחד רציתי 
לרכך את הרגע, אבל מצד שני הייתי צריכה להיות 
ברורה. אמרתי להם בטון הכי רגוע שיכולתי לגייס 
שכולם בסוף מסתדרים, ושתיאורטית ניתן לנתח 
– אבל זה לא כדאי כי זה רק יסב לו כאב מבלי 
לשדרג את מצב עיניו. הם קיבלו חוות דעת נוספות, 

ולבסוף נאלצו להשלים עם הגזירה".

פרופ' בוריס קסל, מנהל המערך הכירורגי בהלל 
יפה:

"סיפרתי לחבר שלי שהוא חולה בסרטן קשה"
"רופא עמית, שהוא גם חבר שלי, בריא ומלא 
חיים, התלונן בפניי לפני שלוש שנים שהוא סובל 
מכאבי גב שמקשים עליו להתכופף וללכת. הפניתי 
אותו לביצוע סי.טי. גב, והוא ביקש ממני שאתלווה 
אליו בבדיקה. הממצאים העלו חשד לגידול בבטן. 
זה לא נראה לי טוב, אבל עוד לא הבנתי בנקודת 
הזמן ההיא כמה זה גרוע באמת. אישפזתי אותו 
במחלקה שאותה אני מנהל, אבל דיברתי עדיין באופן 
עמום ואמרתי לו שיש דברים לא ברורים ואני רוצה 
לבדוק אותם. ידעתי שכרופא הוא כבר מתחיל להבין 

־שיש בעיה, אבל כאדם הוא אולי מסרב עדיין להפ

־נים. ואולי הוא לא רצה להביך אותי בשאלות שיג
רמו לי להגיד במדויק מה מצבו. 

"תוך יומיים הושלמה סדרת בדיקות מקיפה. 
מביופסיה שניטלה ממנו עלה שהוא לקה בסרטן נדיר 
ומאוד אלים בחלל הבטן. את המעמד הזה, כששנינו 
יושבים אצלי בחדר אחד מול השני, רופא מול רופא־
חולה, כשאני מבשר שחורות לחבר שאיתו נהגתי 
לדבר על הכל, לבלות בחו"ל, לטייל – לא אשכח 
כל חיי. בקול רועד אמרתי לו שהתגלה גידול אלים 
־בשלב שכבר אינו נתיח. הוא היה בהלם. בחדר השת

רר שקט נורא. אחרי כמה דקות של שתיקה הוא עבר 
למוד של ביצוע ושאל מה התוכנית הטיפולית 
בשבילו. הוא גם פנה לקבל חוות דעת נוספת, ואף 

־התחיל כימותרפיה שלא הועילה. המצב הלך והיד
רדר, נפשית וגופנית הוא כבר היה על הקרשים, ואז, 
באיזה בוקר הוא הגיע אליי למחלקה ואמר: 'בוריס, 
באתי למות אצלך'. וככה ליוויתי אותו עד יומו 

האחרון".

־ד"ר אופיר קרת, מנהל מרפאת אלצהיימר לצעי
רים במרכז הרפואי בילינסון:

"בישרתי לבת 37 שחלתה בדמנציה"
"לפני חמישה חודשים נכנסה למרפאה שלי אישה 
בת 37, מלווה על ידי אחיה הגדול. הם התיישבו 
מולי, וכשהתחלתי לתחקר את סיבת בואם עלה, 
שלאחרונה התנהגותה של האישה היא חסרת כל 
רסן. אחרי כמה דקות של שיחה הבנתי מהם שאמם 
נפטרה סביב אותו גיל, כנראה מאלצהיימר. בהמשך 
התמונה הלכה והתקדרה: נודע לי מהם שלפני שלוש 

שנים אחות נוספת חלתה בשיטיון ונפטרה. 
"מחלתה של הצעירה לא התאפיינה בשלב הזה 
בשכחה, אלא בפיזור נפש, בהתנהגות משולחת רסן, 
חוסר שיקול דעת, פריצת גבולות, אכילה מופרזת, 
אמירת מילים או משפטים שאינם במקום, הערות 

־מיניות שהייתה זורקת לזרים, קניות מופרזות, פזר
נות, חוסר שינה ואדישות על גבול האפתיה למצבים 
מסוימים. בבדיקה גופנית הבחנתי ברעד ביד, שנראה 
כמו הפרעת פרקינסון, הליכה איטית וכבדה ומעט 

נוקשות. 
"הפניתי אותה לסדרת בדיקות, כולל פט סי.טי 
מוח והדמיית mri, שמהן כבר היה ברור שהצעירה 
חולה בדמנציה. זה היה כל כך חד וברור שאפילו 
לעגל פינות כבר לא יכולתי. נאלצתי לבשר לה 
ולאחיה את הגרועה שבבשורות. החלטתי לרכך את 

־הבשורה ולהעביר אותה בשני שלבים. תחילה זימ
נתי אותם אליי למרפאה ואמרתי שהבחורה ככל 
הנראה נמצאת בסיכון מוגבר לדמנציה. נתתי להם 

־לעכל את רוע הגזירה ולהפנים אותה, ואחרי כשבו
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בשורה על מחלה סופנית, מוות פתאומי של אדם 
צעיר או ביצוע לידה שקטה - רופאים חווים במהלך 
עבודתם רגעים כואבים, לעיתים קורעי לב בהם הם 
מבשרים לחולים ולמשפחותיהם את הנורא מכל. 
שמענו משבעה רופאים מה עובר עליהם ברגעים 

הללו ואיזו בשורה הם לא ישכחו לעולם | אריאלה איילון

ד"ר אהוד דרוקר, אסותא אשדודד"ר אופיר קרת, בילינסון פרופ' חנה לייבה, קפלן ד"ר עמית כץ, רמב"ם



עיים זימנתי אותם לפגישה נוספת. הפעם האמירה 
הייתה חד־משמעית, שאני כבר בטוח באבחנה וזו 

־דמנציה. החולה לא הייתה נרעשת אלא מאוד משי
מתית וחיפשה פתרונות. האח שקע בעצב. זו הייתה 
הבשורה הכי קשה שבישרתי אי פעם, כי מלבד 
הסיפור המשפחתי הטרגי ידעתי היטב מה צפוי לה 

ולאן זה הולך".

ד"ר אהוד דרוקר, סגן מנהלת מלר"ד אסותא 
אשדוד:

"אבא שלכם מת באופן פתאומי"
"לפני כשנה הגיע אלינו באמבולנס של מד"א 
גבר בשנות ה־60 לחייו כשהוא מעורפל ומגיב 

־חלקית בלבד. תוך כדי הבדיקות הוא גם הקיא ובה
דרגה איבד את ההכרה. הצוות במיון הנשים אותו 
והעביר את מיטתו לחדר הדמיה. בשלב זה מצבו 
לא נראה טוב, אבל בטח לא קריטי. התסמינים שלו 

־יכלו לנבוע ממינון יתר של תרופות, מזיהום ומסי
בות רבות נוספות. אבל בסי.טי ראינו שיש דימום 
ברקמת המוח, והבנו שנחרץ גורלו כיוון שאי־אפשר 

היה לנקז את הדם. 
"מחוץ לחדר הטיפולים התאספה כל המשפחה: 

־אשתו, ילדיו, חתניו וכלתו. הם היו אופטימיים לגמ
רי, על גבול השאננות, כיוון שאב המשפחה היה 
בריא יחסית ונמרץ. ובעודנו מבינים שזה הולך לכיוון 
סופני, הם כבר תיכננו תוכניות, שכללו כמובן גם 
את האב. לשבת הקרובה. יצאתי אליהם מחדר ההלם, 

־כינסתי אותם בחדר משפחות, ואמרתי שאני מצט
־ער מאוד, אבל מצבו קריטי, למעשה סופני. המשפ

חה הגיבה קשה. הם צעקו ובכו, ואני מולם חסר אונים. 
־זה לא קרה רק בגלל שהבשורה הייתה רעה כשל

עצמה, אלא גם בגלל ההפתעה הגמורה. מבחינתם, 
אסון נחת עליהם משום מקום".

־פרופ' שמואל דקל, מנהל היחידה להחלפת מפר
קים באסותא תל־אביב:

"חייבים לכרות את הרגל שלך"
"זה קרה לפני 21 שנים ואני עדיין זוכר את זה 
בבהירות רבה. לאיכילוב, שם ניהלתי את המחלקה 
האורתופדית, הובהל אופנוען בן 30 שנפגע קשה 
בתאונת דרכים. פציעתו הייתה מורכבת וכללה 
דימום תוך־בטני מסכן חיים. בחדר ההלם טיפלו בו 
במקביל רופאים מהתמחויות שונות. בין היתר הוא 
פרק את הברך. באופן ידני החזרנו אותה למקומה, 

ולמרות זאת הדופק ברגל לא התחדש והיא הייתה 
חיוורת מהיעדר אספקת דם. 

"חלון ההזדמנויות להציל גפה במצב כזה הוא 
שש שעות, אבל היה צריך קודם כל לעצור את 
הדימום בבטן. לכן, אחרי שקיבעתי את הברך ואת 
העורק מחשש שייקרע, הוא הובהל לחדר ניתוח. 
משם העבירו אותו ישירות לטיפול נמרץ, וחלון שש 
השעות למעשה נסגר. בכל זאת התעקשתי לנסות, 
ומטיפול נמרץ הורדנו אותו לניתוח בניסיון להילחם 
על הרגל שלו. אבל גם כשהסרתי את השרירים 
המתים זה לא עזר. הגפה למעשה מתה והיה צריך 

לכרות אותה.
"בישרתי לצעיר שכדי להציל את חייו אני חייב 
לכרות את הרגל. מה ששבר אותי היה לראות אותו 
מתמקח על רוע הגזירה. הוא אמר 'פרופסור, אולי 
לא חייבים לכרות? אולי יש משהו אחר לעשות?' 
– והתחיל לבכות בכי עמוק שאי־אפשר לעמוד מולו. 

־ואני שם, איתו, בשברו, חסר מילים מול העצב הנו
רא והגורל שכה התאכזר אליו".

ד"ר רוני חן, מנהל חדרי הלידה בבילינסון:
"אני מצטער, העובר שלך מת"

"במסגרת תפקידי נאלצתי לא אחת לבשר לנשים 
הרות על הפסקת הדופק בעובר, אבל המקרה הזה 
כל כך טילטל אותי שאת הבשורה מסרתי כשאני 
עצמי מוצף דמעות. זה קרה לאחר שלחדר המיון 
34, בשבוע ה־36 להיריונה הרא־  הובהלה אישה בת

שון, שנפגעה בתאונה. כשהזעיקו אותי היא כבר 
הייתה בחדר טראומה. מיד זיהיתי את האישה: היא 
טופלה אצלנו שנים ארוכות בניסיון להרות. וכשסוף־
סוף הרתה היא חלתה ביתר לחץ דם, בסוכרת 
היריונית ובלוטת התריס שלה יצאה מאיזון, אבל עם 
כל האתגרים האלה התמודדנו בהצלחה וההיריון 

היה תקין לגמרי.
"בחדר הניתוח גיליתי שהעובר לא שרד את 
התאונה. אני זוכר שניגשתי אליה, התקרבתי 
למיטתה, אמרתי לה שאני כל כך שמח שהיא 
בסדר ושמצבה יציב, 'אבל', הוספתי, 'יש לי גם 
משהו לא משמח לבשר לך, שהעובר לא שרד'. 
במשך דקות ארוכות שנינו בכינו. כמה היריונות 
נפל היא עברה, כמה ניסיונות להרות, והנה, 
היריון מוצלח ראשון מסתיים באופן כל כך טרגי. 

התפרקתי". ¥
Ariela-a@yedioth.co.il
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"המצב הלך והידרדר. 
נפשית וגופנית, חבר שלי 

כבר היה על הקרשים", 
מספר פרופ' בוריס קסל, 

 "ואז, באיזה בוקר 
הוא הגיע אליי למחלקה 

ואמר: 'באתי למות 
אצלך'. וככה ליוויתי אותו 

עד יומו האחרון"
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ד"ר רוני חן, בילינסון פרופ' סמי דקל, אסותא ת"אפרופ' בוריס קסל, הלל יפה
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לוקמיה, הידועה כ"סרטן 
הדם", היא מחלה שבה 
הגוף מייצר עודף של 
כדוריות דם לבנות, ולכן 
לא מייצר בצורה יעילה 
את תאי הדם התקינים. 
אצל אנשים בריאים כדוריות 
הדם הלבנות לוקחות חלק משמעותי בפעילות 
החיסונית ובהגנה על הגוף מפני זיהומים. 
"לעומת זאת, בלוקמיה לימפוציטית כרונית 
 B תאי דם לבנים מסוג לימפוציטים )CLL(

־אינם תקינים והם מתרבים ללא בקרה", מסבי
־רה פרופ' תמר תדמור, מנהלת המכון ההמטו

לוגי במרכז הרפואי בני ציון בחיפה.
לדבריה, "בשונה ממחלות סרטן אחרות, 
בלוקמיה לימפוציטית כרונית מהלך המחלה 
הוא איטי, נמשך שנים, ולרוב אינו אגרסיבי". 
למעשה, חולי CLL יכולים לחיות עם מחלתם 
לאורך שנים רבות. כשליש מהם אפילו לא 

יזדקקו לטיפול. 
בישראל מאובחנים כ־500 חולים בכל שנה, 
בעיקר מבוגרים, כאשר הגיל החציוני באבחון 
הינו 70־72 שנה. רק 30% מהחולים מאובחנים 
מתחת לגיל 60. לרוב, המחלה מתגלה באופן 
מקרי, כשאין תסמינים, בעת ביצוע ספירת דם 
שגרתית. במקרה של תוצאות חריגות בבדיקת 
הדם, רופא המשפחה מתייעץ עם המטולוג, 

־שיבחן את ההיסטוריה המשפחתית, יבצע בדי
קה גופנית ויבדוק האם קשרי הלימפה, הכבד 
והטחול מוגדלים. "עבור המטולוג מנוסה 
האבחנה פשוטה", מסבירה פרופ' תדמור, "היא 
נעשית על ידי בדיקת דם ובדיקת אפיון של 
התאים הנקראת 'פלוציטומטריה'. באמצעות 
המחלה  את  לזהות  ניתן  האלה  הבדיקות 

בביטחון רב".
אצל אדם עם לוקמיה לימפוציטית כרונית, 
הלימפוציטים מתרבים ללא בקרה וחיים זמן 
רב, כך שנוצר עודף לימפוציטים בזרם הדם. 

־בבדיקה מיקרוסקופית הם נראים דווקא תקי
נים, אולם בפועל הם יוצרים נזק מאחר שהם 
תופסים את מקומם של תאי הדם התקינים במח 
העצם. "כשאנחנו באים לאבחן את המחלה 
נחפש עלייה משמעותית בייצור כדוריות הדם 
הלבנות", מסבירה פרופ' תדמור, "הלימפוציטים 
החריגים עלולים להצטבר בבלוטות הלימפה 
ובטחול ולגרום לנפיחות, ויכול להיווצר גם 
לחץ על איברים במידה שהבלוטות המוגדלות 

נמצאות בתוך חלל הבטן או בית החזה".
עדיין לא ידוע מהם הגורמים למחלה, אולם 
גורם הסיכון המשמעותי ביותר להתפתחותה 

הוא הגיל. מרבית המאובחנים, כאמור, מעל גיל 
60, ומאוד נדיר למצוא חולים צעירים. כמו כן, 

מחקרים מצאו שיש סיכון מוגבר לתחלואה 
לאנשים שקרובי משפחה מדרגה ראשונה שלהם 

חולים בלוקמיה לימפוציטית כרונית.
CLL מוגדרת כמחלה כרונית, וככזו שניתן 
לחיות איתה שנים רבות. הגישה הרפואית 
המובילה כיום גורסת שיש צורך לטפל רק 
במקרים שבהם המחלה הופכת לסימפטומטית 
ומתחילה לפגוע בתפקודו של החולה. "אם בית 
החרושת של הדם מסוגל לייצר גם את תאי 
הלוקמיה וגם את תאי הדם הבריאים - אין כל 
בעיה ואין כל צורך לטפל", מסבירה פרופ' 
־תדמור, "אולם במקרים שבהם המחלה משת
־לטת על מח העצם ויש ירידה בייצור של כדו

ריות דם אדומות או המוגלובין, נוצרת פגיעה 
באיכות החיים של החולה וזהו מצב שמצריך 
טיפול". בנוסף, כאמור, גם במקרים שבהם 

־בלוטות הלימפה גדלות באופן משמעותי ולו
חצות על איברי פנים כמו מעיים וקיבה – יש 

צורך להתחיל טיפול. 
"מבחינה סטטיסטית, 30%־40% מהחולים 
אינם זקוקים לטיפול במשך כל חייהם, וכ־60% 
יזדקקו לטיפול מספר שנים לאחר האבחנה 

הראשונית", מסבירה פרופ' תדמור.
מכיוון שמדובר באנשים שחיים עם המחלה 
לאורך שנים, יש צורך בטיפולים עם שכיחות 
נמוכה של תופעות לוואי, כאלה שאינם פוגעים 
באיכות חייהם. זאת בניגוד למקרים שבהם 
צריך ליטול תרופה לפרק זמן קצר והטיפולים 

יכולים להיות אגרסיביים יותר. "רוב החולים 
CLL הם מבוגרים עם מחלות רקע", מסבי־  עם

־רה פרופ' תדמור, "כשאנחנו בוחרים את הטי
פול עלינו לקחת בחשבון שרבים מהם סובלים 
מסוכרת או יתר לחץ דם ולכן צריך להתאים 
להם טיפולים שלא יסכנו אותם. עד לפני כשנה 
היינו מטפלים ב־CLL בשילוב של כימותרפיה 
וטיפול ביולוגי, אולם אשתקד חלה מהפכה 

־בתחום, וכיום כמעט ולא נותנים טיפול כימו
תרפי". 

למעשה, כל הטיפולים הניתנים היום הם 
על בסיס תרופות ביולוגיות, המחולקות לשלוש 
קבוצות עיקריות. הראשונה: טיפול בנוגדן חד־
שבטי מסוג אנטי CD20 – תרופות המכילות 
נוגדנים נגד חלבון המבוטא על גבי התא 
האופייני ללוקמיה. זהו טיפול ספציפי נגד 
המחלה והוא ניתן בעירוי, אך יש לתת אותו 

בשילוב עם טיפול נוסף. 
השנייה: מעכבי BTK – טיפול שמונע את 
התרבות תאי B הפגומים. קבוצת הטיפול הזו 
הייתה הראשונה שבה הטיפול ניתן בכדורים 
ולא בעירוי, מה שמגדיל מאוד את הסיכוי 
שהחולה יתמיד בו. היא חוללה מהפכה של 
ממש, מפני שבאמצעות הטיפול הזה ניתן 
לשלוט במחלה כל עוד המטופל נוטל את 

־התרופה, בניגוד לטיפולים שהיו עד אז. למע
שה, הסרטן הופך למחלה כרונית כמו סוכרת 
או יתר לחץ דם אפילו עבור חולים הנחשבים 
בסיכון גבוה להתקדמות המחלה. "בקבוצה זאת 
קיימים כיום בסל התרופות טיפולים חדשים, 

משופרים ומדויקים יותר, כך שפרופיל תופעות 
הלוואי שלהם נמוך מאוד. זה משמעותי מאוד 

עבור מטופלים", מסבירה פרופ' תדמור. 
הקבוצה השלישית: מעכבי BCL2 – תרופות 
שתפקידן לשנות את מנגנון המוות המתוכנן 
של התא ולמעשה לאפשר לו למות. הטיפולים 
מהקבוצה הזו משולבים לרוב עם טיפולים 

מקבוצות אחרות. 
"ההחלטה על התחלת טיפול וסוג הטיפול 
נבחנת בכל מקרה לגופו", אומרת פרופ' תדמור, 

־ומוסיפה: "לרצון של המטופל יש משקל משמ
עותי בבחירת הטיפול". 

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותית 
בטיפול ב־CLL. "לוקמיה לימפוציטית כרונית 

־הפכה למחלה שאנו מצליחים לשלוט בה ולה
בטיח איכות חיים ואריכות חיים למטופלים 

־הסובלים ממנה", מסכמת פרופ' תדמור, "באמ
צעות בדיקות דם פשוטות לספירת תאי דם, 
ומודעות גבוהה לנושא, נוכל להציל בני אדם 

רבים בטרם יגיעו למצבים מסכני חיים". 
"כשאובחנתי עם לוקמיה, תוחלת החיים 
עם המחלה עמדה על שלוש שנים בממוצע. 
כיום ניתן לחיות איתה שנים רבות – כמעט 
כמו אדם בריא. סל הבריאות מנגיש הרבה 
מאוד טיפולים מצילי חיים לחולים בישראל, 
אך האתגר לקבלם הולך ונהיה קשה יותר 
ויותר משנה לשנה", אומר גיורא שרף, מנהל 
עמותת "חליל האור" - הבית של חולי סרטן 
הדם בישראל. לדבריו, קיימת חשיבות גדולה 
לא רק להארכת תוחלת החיים של החולים, 
אלא גם לאיכות החיים שלהם. "במקרים 

־שבהם הטיפול מאריך חיים אבל קיימות תופ
־עות לוואי קשות שמקשות על המטופל לתפ

קד ולנהל חיי משפחה וחברה, החולה סובל 
ועלול גם להפסיק את הטיפול", מסביר שרף, 
"לשמחתנו, בשנים האחרונות נוספו תרופות 

־חדשות שלא פוגעות באיכות החיים של החו
לים, ולכן חשוב שנציגי החולים ישתתפו 
בדיוני ועדת סל התרופות, ישמיעו את קולם, 
ויסבירו מתוך ניסיון אישי מה ההשפעה של 
כל טיפול על היכולת לנהל חיי משפחה, 
לעבוד ולתפקד, בעת ההחלטה על הכללת 

תרופות חדשות". 
עמותת "חליל האור" נוסדה לפני תשע 
שנים עבור חולי סרטן הדם ובני משפחותיהם. 
העמותה מתמקדת בארבעה נושאים עיקריים: 

־העצמת החולה באמצעות הבאת המידע העד
כני והחדש ביותר; עזרה ותמיכה נפשית; מיצוי 
זכויות וייצוג והצגת הפרספקטיבה של החולים 

בפורומים שונים בארץ ובעולם.

הסרטן שאפשר 
לחיות איתו

לוקמיה לימפוציטית כרונית )CLL(, או "סרטן הדם" כפי שמקובל לקרוא לה, מתגלה לרוב כשעוד אין 

סימפטומים. בעזרת טיפול מתאים החולים יכולים לחיות שנים רבות, ממש כמו עם סוכרת או יתר לחץ דם, 

וכיום יש גם תרופות כמעט נטולות תופעות לוואי. האתגר: לגלות את המחלה בזמן | יובל גמליאל

מתפרסם בשיתוף חברת אסטרהזניקה

גיורא שרף  פרופ' תמר תדמור
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תשחץ | דקל בנו

מאוזן: 

1. אם הוכנסה אליו "מלאה", כפי 
הנראה נפרדו מקרוב )4,4(; 5. אבקת 

שקדים ודבש )3(; 6. כשמחזירים 
טעויות הם יורדים מהשמיים )3,2(; 

8. אלה אינה מתקשה )4(; 9. התחייב 
להחזיר שמן ועצם )4(; 11. מיותר 
בבית חדש שבו חיים טוב )5(; 13. 

לא הסתדרו כשהמלחין חזר )3(; 14. 
רוקדים במעבר שעשו הרוחצים על 

החוף עם טבילתם )7(.

תשבץ היגיון | דקל בנו
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מאונך: 

1. רכב חצי מלא )3(; 2. עם "8 
מאונך": עם הגיעו של הירק, 

התחיל להתחמם כשאירחו אותו 
)5,3,2(; 3. סנדלר אחד לא 

מספיק בבזק )4(; 4. תרים משוגע 
בקונדיטוריה )5,4(; 7. לא בטוחות 

ממה נוקתה הרצפה במספרה )6(; 8. 
ראו "2 מאונך"; 10. אולי מחץ גוש 
מתכתי )4(; 12. מה שאפשר להטיל 

מלמעלה ומלמטה )3(.

תשחץ הפרס | 17.11.21פתרונות לאתמול | 

תשבץ: מאוזן: 1. עופר עיני; 
5. קדט; 6. שפיים; 8. מתנת; 

9. טהרן; 11. ורסאי; 13. שפן; 
14. קרמבולה. מאונך: 1. ענק; 

2. פוטון; 3. עששת; 4. נתיב 
העשרה; 7. מונטנה; 8. מאופק; 

10. קיטו; 12. סתם.
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GRIDDLERS שחור ופתור | 

הורוסקופ יומי | מזל אהרוני

טלה: במיוחד היום ילדיכם 
זקוקים לכם, למרות קוצר הרוח 

שהם מגלים כלפיכם. שיחות 
מתונות ומעמיקות עשויות להביא 

עימן פתרונות רצויים.
שור: התחושה הקשה שאופפת 
אתכם היא פרי דמיונכם בלבד. 

בטחו בעצמכם וביכולותיכם, 
ונצלו את הקסם האישי ואת כושר 

היצירתיות שלכם.
תאומים: מסתמנים ספקות רבים 

ותסיסה רגשית בכל הקשור 
ליחסים בכלל ולמערכת הזוגית 

בפרט, אך בשלב הזה מוטב לדחות 
החלטות גורליות. 

סרטן: הוצאה כספית גדולה 
עלולה להכניס אתכם השבוע 

ללחץ נפשי. השתדלו למצוא את 
הדרך למזעור הנזקים ולהימנע 

מבזבוז על דברי מותרות.
אריה: רצוי להימנע היום ככל 

האפשר משיחות נפש עמוקות, וכן 
מחשיפת יתר של פרטים על 

חייכם האישיים בפני מי שאינם 
ראויים לאמון מלא. 

בתולה: הימנעו היום מלפרוק את 
המתחים שלכם על חברים ועל בני 
משפחה. איפוק ואורך רוח עשויים 

להביא לכם הישגים מרשימים 
יותר.

מאזניים: ייתכן שתיאלצו 
להקדיש היום את מרצכם בפתרון 

בעיות הקשורות למשפחה. רצוי 
להפעיל את מלוא שיקול הדעת 
מפני שדעתכם חשובה לאחרים. 
עקרב: אתם טרודים ממצבכם 

הכלכלי ונראה כי אינכם מסופקים 
מגובה ההכנסה שלכם. שינוי 

מהותי עשוי להוביל לשיפור ניכר 
במצב.

קשת: נראה כי עליתם על דרך 
המלך מבחינת שינוי החשיבה 

והבשלות, לאחר שהשתחררתם 
ממספר עקרונות שקיבעו את 

התנהגותכם. 
גדי: אתם שואפים להגיע 

להישגים גבוהים, והדבר חיובי 
בסך הכל. עם זאת, השתדלו 

שהדבר לא יבוא על חשבון זמן 
האיכות עם בני המשפחה.

דלי: גלגלי החשיבה שלכם זקוקים 
לפתיחות ולהחצנה. אתם מגלים 
איפוק ומתקשים לשעוט קדימה. 

גם המטלות בבית או בעבודה 
מכבידות עליכם.

דגים: למרות התחושה כי אינכם 
מקבלים את מלוא ההערכה שלה 

אתם ראויים, המזל מאיר לכם 
פנים. גם מצבכם הכלכלי במגמת 

שיפור.
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 לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה - 
 להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות 

מתוך בריאות איתנה והרחבה
 מוזמנים להשתתף באחד מאלפי האירועים שמאורגנים על ידי בתי חב"ד 
ברחבי הארץ עם סופגניות, הפתעות והדלקת נרות מרכזית • פרטים בבית חב"ד המקומי

 הדלקת נרות משפחתית מדי ערב  דמי חנוכה לילדים
  מאכלים ושירים מסורתיים ולא שוכחים את הקשישים והשכנים
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טיפ לפתרון: בכל שלב ניתן למצוא מספר שמיקומו ודאי. לא חובה למלא מספרים לפי הסדר

יש להשלים את המספרים החסרים בין 1 ל־61. כל שני מספרים עוקבים 
צריכים להיות סמוכים זה לזה. לדוגמה: 4 צריך להיות סמוך גם ל־3 וגם ל־5
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