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חולים שאובחנו,   12,046החולים הקשים, היום המניין הוא והמחלימים,   כל יום סופרים את המתים,ב

כיצד יש   ,כל יום הוראות חדשותב מתים. חוויה של הצפת מידע, 123 ו מונשמים 133במצב קשה,  175
וסוללה של  ,עם מנכל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הממשלה,פגישה יומית עם ראש , לנהוג

הטבה במספר החולים ש ,ארצות אחרותבעיקר על  תבססותשמ ה,מסקנותי על הכריזמומחים רצה ל
  מדווחים  13 בערוץהכתבים  חודשיים., הוא רק בן מידע שנצברכל ה  רק לפני יומיים.  ן, חלהאצל

  מחוץהכי בטוח שימו כפפות ומסכה "  ",לחשוב על היום שאחרימתחילים " ",הסגר נמשך"  :בביטחון
 ".אחרת תקבלו קנס ,מטר 100 רק" , " ביתל
  

וס א. כלהישען עליו " האתמול" אבל יש לנו רק את הידע של  ,הכל נפרץ, הכל חדש, יש להתארגן מחדש
ולה אוהג ,עהצפה של מיד בילבול, פריצה, במסווה של ידע ושליטה. גם המקצוע שלנו חווה תקיפה,

 .  zoomב
 



בניסיון להסביר ולהרגיע,   ,עוד מומחה ועוד מומחית בתחומה.  zoomכמובן רק ב ,עיון  יוםכל יומיים  
נשמע כמו היסטריה   , הברור מאליו , אבל,פרויד, חוזרים להידע שנצבר לאורך שניםכל את  יםמביא

 .ואיבוד שליטה
 

   חוזר לחיים. ,וחווה הרס רב בעקבות הקידמה ,זוהם הרחובות ריקים, שקט, רק הטבע שנדחק,
 

הטבע  ,מוותת ומתרסקת, והחוויה היא של הרסוהמציאות שהתרגלנו אליה נחווים פחד,  חנואנבעוד 
.  יר וריח של פריחה באו ים בהירים, נקיים,ישמלעומת זאת, עם הירידה בזיהום האוויר, חזר לחיים. 

עפות   בונות קינים, מזמרות, על העצים, בהמוניהן מופיעות פתאום  ,שכבר מזמן לא ראיתי ,ציפורים
טיילת של ב תמשוטטנראתה איילים משפחת . ןרק שלה חזר להיותשטורפות את האוויר הנקי  ,בשמיים

 .נופשים, תופסים את מקומם של האילת
 

  ת את עצמינו מבפנים. את כל העצות,אולי גם הגיע זמננו לנקו .מנקה את עצמו מהרעלים כדור הארץ
ולאפשר  ,תוכנו בשקטללרגע ולתת לעצמנו לשקוע  הםבתוכנו, להניח ל רבות הידע שצברנו שנים

ראש צריך, לתת ללהאט את הקצב, לשקוע לחלימה בתוכנו, להרגיע, לישון כמה ש להנביט משהו חדש.
 .בתוכנו אפשר לנבט הזה לנבוטשי את המרחב

 
 .למקצוע שלנובחזרה 

 
אנחנו המטפלים נמצאים באותו מצב   הם סכנה קיומית. ,הקירבה ,הגוף חדר הטיפולים נפרץ, ,םופתא
 אתמול. שנצבר מאין לנו ידע ברור שיכול להוביל אותנו ,רק ידע  עם המטופלים,  לא ידועבקו אחד  קיומי

 
חיים ומוות, השליטה כאילו בידי הרופאים,  , המציאות משתנה מרגע לרגע, קאמיאלבר של  " דברב "  כמו

הפך לחדר  ,ש  zoomהחלטתי לא למהר ולקפוץ לטפל במה שהיה משמעותי אתמול, חסר ערך היום, אז 
, נתיידד, נבין את המגבלות וחוקי  נכיר ואב , רגע אני הרי לא מכירה אותו כלל. .של היום  הטיפולים

   .הטיפול החדשים
 
לתחושה  הוא והרי המטפל זקוק גם   ,ח ליויותר נ כרגע .ב המטופלים אני שומרת על קשר טלפוניום רע

רצתה לחזור לטיפול ב   ,עברמהמטופלת שלי  ,של שליטה מסויימת בסיטואציה הטיפולית. ילדה אחת
zoom  ,וביחד אנחנו לומדות להיות שם. אני   ,כנס בלי הכנה מספקת לחדר הזר הזהי מכריחה אותי לה

כל קו מצמידה למצלמה והיא   ,אין לי שליטה על החומרים בבית, מצאהרואה שהיא יוצרת עם חומרים ש
 כי יש מגבלות ביכולת שלי לראות, being ואין מקום ל ה,ותוכי איני רואה את היצירה בהתה ,שיוצרת

קצת בה אנחנו לומדות ביחד ללכת בדרך הלא זרועה הזו ולשלוט  רק לפריים של המצלמה.מצומצמת 
 .יותר

 
ת, בית הספר " שיצאו לחל םהוריה ,דווקא החזרה הביתה עבורם,  .אני מהרהרת במטופלים האחרים

לא  שעות מאוחרות, עובדים עד  , הם לאלהוריםמתגעגעים לא מקלה במובן מסויים על היומיום:  סגר,שנ
הכנת עוגיות כל היום מאפשר רגיעה, צמיחה ,שקט והם   ילדים בבית הספר, הצקות שלעם מתמודדים 

 .ממש לא זקוקים ליכרגע 
 

יש זמן יצירה, יש   הכל בידיי עכשיו. .  ערבאו  בוקר, צהרים, איזה יום היום? האם זה הזמן הפך לנזיל, 
לחזור   צהאיך אר ,יש לי זמן עתה לחשוב , אני מחליטה מתי להתקשר למטופלים, זמן תהייה, יש זמן

לא בניהם, וממש המגלים מחדש את האינטימיות  םהורי מי ישל ?מי זקוק לי עכשיו ? ולטפל במטופליי
 .כרגע זקוקים לי

 
אם כן   אאל ,להיות גם עם עצמם םלמטופליזמן לתת ווס אליו נקלענו דורש צניעות, הקשבה פנימית, אהכ



מתוכנו ומתוך   לנבוט חדשים לתת לנבטיםאבל המשבר הוא הזדמנות  ,אנו מזהים סכנה קיומית
 .מטופלינו

 
 ,לכולם בריאות שלמה

 
 ניצנית בראון 

 מטפלת באומנות
 ת" חצי חלב
 

 


