
שערי צדק

אחרי חודשיים שקטים בלי אשפוזים כמעט, החלטנו שממשיכים בחיים כרגיל וכמיטב המסורת המשפחתית יצאנו 
לחופשת "יום הכיפורים" באילת, יחד עם בני הדודים מעברון. 

"ראיוויירה קלאב" עם חדר פונה לבריכה, קומת קרקע, במיוחד עבור עדן. בבוקר העמסנו   – המלון נבחר בקפידה 
ביקרנו בחוות  חצי בית על האוטו, כולל כל המכשירים הרפואיים – חמצן, קנגרו, אינהלציה ועוד...  בדרך לאילת 
האלפקות, השמחה וההתרגשות היו בשמים. הגענו לאילת אחה"צ ויצאנו לאכול בטיילת. עדן כבר נרדמה בעגלה.

יום שני בבוקר עדן מתעוררת. "אנחנו לא בבית שלנו, אנחנו במלון... עושים חופש..", ויחד עם המשפט האופטימי הזה 
משתעלת נורא. אני יורדת לקנות לחמניות לארוחת בוקר וכשחוזרת רואה שעדן על המזרון ואבא תומר עושה לה 
אינהלציה. אנחנו רואים שהסטורציות יורדות ופותחים חמצן. הבלון נגמר, מבקשים עזרה בבית המלון. מגיע אמבולנס 
ולוקח אותנו לבית חולים ״יוספטל״. באותו הערב המצב מתדרדר ועל אף מחאותי – עושים אינטובציה ומחברים אותה 
למכונת הנשמה )בפעם הראשונה(. בראש רצות לי השיחות עם ד"ר אלפלג, ״אם יחברו אותה למכונת הנשמה, לא 

בטוח שיצליחו לנתק אותה ממנה״..   ומזה הכי פחדתי...
לאור המצב, מחליטים על פינוי לבית חולים גדול יותר ומזמינים מסוק. אני מתקשרת לד"ר אלפלג והיא מציעה לי 
 שנבוא אליה ל"שערי צדק". "למי אני פונה שם?" אני שואלת בתמימותי. "יעל" היא אומרת, "כולנו נחכה לכם שם". 
במקביל באים להגיד לנו שיש רק מסוק קטן ולא יהיה לי בו מקום, אבל סידרו לי מקום בטיסה של ארקיע. אני בוכה 
ואומרת שלא אסכים שעדן תטוס לבד, אבל מבינה שאין ברירה ולוקחת מונית לשדה התעופה.  אבא תומר נשאר עם 

עדן ב״יוספטל״. בזמן הזה סהר ורום ממשיכים את החופשה ומבלים באילת עם בשמת, אופיר והילדים. 
אני מגיעה לשדה התעופה, כמעט ועולה על המטוס, ואז מתקשרים להגיד שיש מקום על המסוק. מורידים אותי 

מהטיסה ואני חוזרת עם מונית לעדן ל״יוספטל״– נושמת לרווחה למרות שהיא – לא ממש נושמת....



בחצי הלילה שומעים רעש של מסוק. הצוות הרפואי עושה היכרות עם מצבה של עדן ומנסה להרגיע 
אותי. אני מקבלת מהם שני כרטיסי טיסה לשערי צדק... במשך שעה מחברים את עדן לציוד בית חולים 
מוטס ומייצבים את מצבה לפני המראה. כל מי שהיה בבית החולים בשעה זו יצא לראות את המחזה, 
עדן הועברה מונשמת על אלונקה עד למסוק ואני "רצה" לידה ולא מסכימה לזוז לרגע... איזה איש 
אחד באחד הפרוזדורים נותן לי ספר "תהילים" מיניאטורי ואומר ״קחי אמא, זה ישמור עליכם״, ואני 
בלי לחשוב, שמה אותו מתחת לכרית של עדן. הטיסה היתה מפחידה. הליקופטר קטנטן, טייס ורופא, 
עדן ואני ומלא מכשירים מצפצפים. פחדתי פחד מוות שמשהו יקרה למכונת ההנשמה... ידעתי שכרגע 

אנחנו תלויים בה.... השמיים היו שחורים וסגורים, ואפילו את אור הכוכבים לא הצלחתי לראות.

אישה  רואה  אני  השמים,  ממרומי  בירושלים.  הכנסת  במנחת  נחתנו  שלישי,  יום  בוקר   02:20 ב- 
ואני  הדלת  נפתחת  מסוקים?  במנחת  עובדת  בלילה?  אשה  לעצמי..  וחושבת  המסלול  על 
החולים  לבית  עדן  של  בטוח  למעבר  ודואגת  התיק  את  לי  לוקחת  היא  אלפלג.  ד"ר  שזו  מזהה 
וסבא.  סבתא  דפנה,  יושבים  הספסל  ועל  נמרץ,  טיפול  צוות  לנו  מחכה  בכניסה  צדק״.   ״שערי 
ואז...סוף...סוף.. אני מרשה לעצמי לבכות... הצוות קולט את עדן, ואני הולכת לישון במעבדה של ד"ר 

אלפלג לכמה שעות... סומכת על סבים ודפנה שישמרו על עדן.

ערב יום כיפור, בית חולים דתי, עושה הכרות עם המלאכיות של ״שערי צדק״, ומאותו רגע מתחיל 
 ,PICU ילדים  נמרץ  לטיפול  ביחידה  מייגע  מסע  עוברים  ונשימה.  נשימה  כל  על  העיקש  המאבק 
לציפצופי  ומתרגלים  מסתגלים  קלייד.  ד"ר  של  בפיקודו  ומחוייב  מסור  נפלא,  צוות  ע"י  מטופלים 

המוניטור ומכונות ההנשמה ומרגישים כמעט "בבית".

כרטיסי הטיסה למסוק

בחוות האלפקות בדרך לאילת

עדן מונשמת בבית החולים ״יוספטל״ באילת



סהר ורום באים לביקור ראשון

סבים ודפנה חיכו לנו בכניסה לבית החולים, 04:00 לפנות בוקר

 קולטים את עדן בשערי צדק

ומחברים אותה למסכת לחץ



 בכל יום שישי, קנינו פרח מחנות 

הפרחים שבכניסה לבית החולים

 סהר אהבה לעזור לרחוץ את עדן 

ובעיקר לטייל איתה עם המשקל

אירה חזרה לי מהודו דפנה שלי ושל אמא

 לפיל יש חדק ארוך...ארוך... ארוך....

זה השיר שלנו למסכת הלחץ שעדן 

כל כך לא אהבה: "אני לא רוצה מסכת 

לחץ" היתה אומרת לכל מי שרק נכנס, 

 ולאחיות הודיעה באסרטיביות: 

"לא חזק!"

עדן מנהלת את העסקים שלה... 
ומכוונת את כולם בדיוק למה שצריך



בני הדודים באים לביקור ולהכרות עם ״הצב״

סיפור הצב

בשערי צדק התחילה המלחמה על כל נשימה של עדן. שרירי 

הריאות נחלשו והיה ברור שלבד היא לא תצליח לנשום. מסכת 

הלחץ היתה פתרון זמני, כואב וגרוע. אופציית החיבור למכונת 

הנשמה קבועה, לא נראתה לנו לחלוטין. זו היתה יכולה להיות 

 פגיעה נוראית באיכות החיים ובקולה של עדן שהיה עבורה מקור 

החיים והתקשורת עם העולם. שמענו על מכונת הנשמה חיצונית, 

שעובדת על עקרון הפרשי לחצים שגורמים לריאות להיפתח 

 ולעשות את עבודתם, כמו ריאות ברזל של פעם.  היה צריך 

להביא את המכונה מאנגליה. החל מרוץ מטורף של השגת 

אישורים וכספים )250,000 ₪(, אחרי כשבועיים הגיעה המכונה 

ליחידה. ועומדים טכנאים, רופאים, אחיות, לומדים את הפלא...

ועדן – ממש לא מוכנה ללבוש את האפודה של המכונה. עמדנו 

שעות וניסינו לשכנע אותה... לא רצינו בכוח...

"חכו" אמרתי – ״רק בטוב״. ואז הקטנה הזו הסתכלה על האפודה 

ואמרה: "אמא זה כמו של צב..." "אז בואי תהיי קצת צב.." אמרתי.

מהרגע שלבשה את האפודה, היה לה קל יותר לנשום.

המכונה היתה גדולה, מסורבלת, כבדה. היו לה אורות אדומים 

וקולות נמוכים. עדן הגיבה לקצב והיתה אומרת: ״הצב קורא לי 

עדן... עדן..."



שעת יצירה

וזו שרה המורה למוזיקה 

שבאה בכל יום עם גיטרה 

ועגלה מלאת הפתעות. 

שרה, מנגנת, משחקת. 

וכמו שאמר ד"ר קלייד 

מנהל היחידה: "היא 

חשובה מכל רופא..." 

בעזרת צלילים ותווים 

הקלה על הרבה מכאובים.

קבלת שבת עם האחות עדינה. 

וכמה מילים על שיעורי היהדות 

שלי ב"שערי צדק": למדתי 

בדיוק מתי נכנסת השבת )כי אז 

לא הסכימו לי לראות וידאו...(. 

 למדתי מה זה גוי של שבת... 

מה זה ספר תהילים, ולהגיד 

"בעזרת השם"... אבל הכי למדנו 

מה זו מסירות אמיתית וטיפול 

עם כל הנשמה...

אורני שלי – שלנו

ליוותה את עדן ואותנו 

בנאמנות מהרגע הראשון 

ועד האחרון...



לימור – עבדה 

אצלי כשהייתי 

ממש קטנה.. 

וזה היה מזמן. 

אבל בקסם שלה 

כאילו לא נפרדנו 

מעולם...
קרין, השכנה מלמעלה... באה לילה בשבוע, היתה 

איתנו עד פעימתו האחרונה של הצב

סיגי בונה סוכה

דוד אלון ודודה חגית לא צולמו 

הרבה, אבל היו הרבה...

ד"ר הברפלד, גנטיקאי ]איזה 

צירוף מקרים מדהים[. לקח 

אחריות ללמוד את הנושא, 

לשבת שעות באינטרנט ]לפני 

 עידן הגוגל...[, למצוא מידע 

מכל מקום אפשרי ולהסביר 

במילים פשוטות, ככל האפשר...

 שרה האחות 

הכי מצחיקה, 

״הוואי ובידור״

עדן 

״מתחזקת״...

עם כיסוי 

הראש של 

האחות דיני

גליה פינקה אותנו בעוגה בכל יום שישי

אין כמו ריני!

עם איה ויענקול ״השכנים המיתולוגיים״

דלת מול דלת, תמיד פתוחה ותומכת



רום אהב את 

המגשים וגם 

לסדר לה את 

הראש שנפל 

מדי פעם...

 גם לטוויטי 

שמנו אינפוזיה..

 עיניים, מוצץ ומסכה...

מגיל שלוש ידעה להבדיל 

בין מסכת לחץ, מסכת 

ונטורי ומשקפי חמצן....

ילדה ]כמעט בת שלוש[ נותנת לעצמה את התרופה



ברחנו שלושתנו 

למלונית של אמא

בשבתות סבים באו לשמור 

על עדן, ואנחנו יצאנו קצת 

לטייל ולהתאוורר בירושלים. 

בערב אחרי מקלחת במלונית 

של אמא, היו יושבים על 

הכורסא ורואים יחד וידאו 

עד שנרדמים. סהר ורום היו 

חוזרים עם אבא למשמר- 

 העמק ועדן ואמא היו 

נשארות לעוד שבוע....



החפלות בפרוזדור

שימי, שילוב נדיר ומופלא של מקצועיות וחברות אמת

יורמי, ידידות מופלאה!

ד״ר הירש, מנהל טיפול נמרץ מבוגרים 

בשערי צדק, אהבה ממבט ראשון

ד"ר אלפלג – "הרופאה הגדולה 

מירושלים". באה לבקר את עדן 

יום יום, הביאה לה צב אמיתי 

ליחידה...

תמיד עסוקה וממהרת אבל 

כשעדן ביקשה סיפור, אמרה: "מה 

זה ניסוי באלפי דולרים שמחכה 

במעבדה, לעומת עדן שרוצה 

סיפור?...״

כשנפרדנו ממנה, והבאנו לנעמי 

בתה חולצה עם שמוליק קיפוד, 

אמרה: "טוב שאתם הולכים מחר 

הביתה, כי אם בעוד כמה ימים 

נצטרך לקבל החלטה רפואית 

על עדן, זה כבר יהיה מאוד 

קשה לנו..."



טבלת ״יאוש״ של האחיות

ערב אחרון, מסיבת סיום

עדינה צעירת 

האחיות, חיבור 

מיוחד עם עדן 

ועם כולנו

קיר הברכות של עדן דו״ח יומי ביחידה לטיפול נמרץ מספר ימים ביחידה: 45

 עדן נפרדת מאנשי ״היחידה״ בשוקולדים 

ומתנה אישית לכל אחד ואחת מהם



תדריך אחרון לאורנה, 

לפני היציאה הביתה

 נפרדים 

"Coffee to go" -מ

ברכה מלווה אותנו עד 

לחנייה.. אני נפרדת 

ממנה בהתרגשות.

ברכה - האחות הראשית 

שהיתה לי כאמא...
  12.11.1998

לילה אחרון ב״שערי צדק״

 "אין בטוי שיתאים לתחושת האושר שמציפה אותי. אושר מהול בהמון חרדה. 
 הרי אני יודעת שאת חולה ילדה שלי, חולה מאוד. 

במחלה אכזרית שכמעט ולא יודעת גבול. בדיוק בעוד 6 ימים תהיה לך יומולדת 3 
 וזו תהיה בדיוק שנה לאשפוז הראשון בכרמל. כמה סמלי "לחגוג שנה" 

 בסיטואציה כזו, אחרי מאבק מתיש וקורע אבל בתחושת ניצחון. אמנם זמנית... 
 אבל את הסיבוב הזה ניצחנו ואנו יוצאים מצויידים במיטב המכשירים לנסות 
 לאפשר לך חיים איכותיים ושמחים . משהו בי יודע שאנחנו מצליחים במשימה

קשה זו. ועם כל הכאב והעצב, את אחת הילדות המאושרות שפגשתי בעולם". 

"אני מסתכלת על כל המכשירים שבהתחלה היו זרים ומנוכרים ולא מאמינה שמחר 

 חוזרים הביתה, ושערי צדק תהפוך לחלום. חלום שהיו בו הרבה סיוטים 
אבל גם רגעים יפים – אנשים טובים שפגשנו בדרך, חברים שהיו באמת חברים 

 ברגעים הכי קשים, משפחה שהתאחדה ולא עזבה לרגע...
כוחות שלא ידענו שקיימים".

...  "מחר נחזור לבית שלנו וננסה לאט לאט לחזור לשיגרה שתהיהכבר אחרת
, וצריך המון כוח בשביל זה.  סימן שאלה גדול

 ויש רגעים שגם לי הכח קצת נגמר... אבל אז אני מסתכלת עלייך ילדה שלי, 
, מחזיקה, מריחה ומתמלאת כוחות ועוצמה שהשמים להם הגבול..." מחבקת

לכם אנשי PICO המופלאים!

 לכם – שהייתם אתנו במסע 

הכל כך קשה וכל כך כואב

 לכם – שנתתם לנו כל מה 

שרק אפשר לבקש ועוד יותר.

כל התודות בעולם!

 תמונה שהכינה ענת ברתור 
עם "עלילות עדן ביחידה"...


