‰י„ר„ר ,ו˜‰ר„יולו‚ ‰מ˜ומי עמ„ על „ע˙ו ˘‡ם ‰טיפול
ייכ˘ל ו‰יל„ ימו˙ ב‰מ˘ך ,ז ‰יפיל ‡˙ כל ‰פרוי˜ט ויסכן
‡˙ חיי‰ם ˘ל יל„ים ‡חרים ˘ל‡ ינו˙חו.
בלב כב„ ‰חלטנו לכב„ ‡˙ ‰חלט˙ו .ל‡ ני˙חנו ‡˙
‰יל„‡ .חרי ˘עזבנו ‰ו‡ מ˙‰ ֈסיפור ‰ז ‰מ˘˜ף – ביח„
עם ‰ 10ני˙וחים ‰מוˆלחים – ‡˙ ‰מˆב ˘ם ו‡˙ ‰טר‚„י‰
˘ל ‰רב ‰יל„ים חולי לב ˘ל‡ מ˜בלים טיפול מˆיל חיים.
‡ל ‰יל„ים ˘ל‡ ‚„לים ול‡ מ˘‚˘‚ים ,חל˜ם כחולניים,
‡ינם יכולים לˆ‡˙ ‰חוˆ ‰ול‰יו˙ עם חברי‰ם ,ובסופו ˘ל
„בר מ˙ים מ‰מחל."‰
י˘ ב‡מ˙ח˙ך סיפור ˜ˆ˙ יו˙ר מˆ‰יל?
"‰נ‡ ‰נ˜„וט ‰נחמ„˘ ‰מר‡ ‰כיˆ„ ‰מ˜ומיים
מ˙ייחסים ‡לינוˆ‰ ,וו˙ ˘ב‡ לˆ‰יל לבבו˙ .מי„ כ˘‰־
‚ענו ,ני‚˘ ‡לינו ‡„ם עם סרט מי„ ,‰ל˜ח˙ מי„ו˙ מכל
‡ח„ .ל‡ ‰בנו מ‰ ‰סיפור .יום לפני ˘עזבנו‰ ,ני‚רים ערכו
לנו מסיב˙ פרי„ ,‰עם ט˜ס ונ‡ומים וˆלמים‡ .נחנו ‰יינו
‡ורחי ‰כבו„‰ .ם מסרו לכל ‡ח„ מ‡י˙נו חביל – ‰ו‚ילינו
ב˙ ‰לבו˘˙ ני‚רי˙ מסור˙י˙ ˘נ˙פר ‰בס‚נון ‰מ˜ומי,
מב„ים מ‡ו„ סס‚וניים .ו‡ז ‰ם מסרו לנו חביל ‰נוספ˙ –
וב‰ ‰י ‰ב„ ˆבעוני מ˜ופל‡˘ .ל˙י ‡ם זו מפ˙ ˘ולחן ,ענו
לי ˘‰ב„ מיוע„ עבור ‰פעם ‰ב‡˘ ‰נ‚יע ‡לי‰ם‰ ,ם יכינו
לנו ממנו חליפ"ֈ‰

•
„"ר ˘מו‡ל לברטובס˜י ,רופ‡ עיניים בכיר ומנ‰ל
מחל˜˙ עיניים במרכז ‰רפו‡י ברזילי˙˙˘‰ ,ף במ˘לחו˙
˘ל רופ‡י עיניים י˘ר‡ליים ˘יˆ‡ו למי‡נמר )בורמ‰
ל˘עבר( ול‡˙יופי ,‰במס‚ר˙ פעילו˙ ‡ר‚ון "עין מˆיון".
ב‡˙יופי ,‰במ‰לך  4ימיםˆ‰ ,ליחו חברי ˆ‰וו˙ ב˘י˙וף
‰רופ‡ים ‰מ˜ומיים ל‰חזיר ‡˙ מ‡ור עיני‰ם ˘ל 130
‡י˘ .במי‡נמר‰ ,ם ‰ספי˜ו לבˆע בˆ‰לח 350 ‰ני˙וחי
עיניים!
זו בוו„‡י ˙חו˘ ‰מרוממ˙ ,לע˘ו˙ '‡ור בעיניים' לכל
כך ‰רב‡ ‰נ˘ים.
„"ר לברטובס˜י‡‰" :מ˙‡ ,ין זמן ל˙חו˘ו˙ מרו־
ממו˙ ֈזו עבו„‡ ‰ינטנסיבי˙ ומעייפ˙ ,לו"ז ˆפוף מ‡ו„
˘ל מ‡ו˙ ני˙וחים בכמ ‰ימים ,ב˙נ‡ים ל‡ ˜לים‡ .בל
בוו„‡י ˘י˘ ˙‰רוממו˙ רוח .ל‡ ב˘ע˙ ‰ני˙וח עˆמו ‡ל‡
כ˘‡˙ ‰רו‡‰ ˙‡ ‰מטופלים יום ‡ו יומיים ‡חרי˘ ,רו‡ים
‡˙ ˙‰וˆ‡ו˙‡ .נ˘ים ˘ל‡ ר‡ו ˜ו„ם – ופ˙‡ום רו‡ים!"
מי‡נמר˘‰ ,וכנ˙ ב„רום מזרח ‡סי‰ ,‰י‡ מ„ינ ‰עני‰
ונח˘ל˙ ˘נ˘לט˙ על י„י „י˜טטורˆ ‰ב‡י˙‡‰ .וכלוסי‰
„ל˙ ‡מˆעים ומערכ˙ ‰ברי‡ו˙ ירו„ .‰בכל מי‡נמר י˘
 200רופ‡י עיניים ,ל‡וכלוסי˘ ‰ל  60מיליון ˙ו˘בים.
‰סיכוי ˘ל ‡זרח מן ˘‰ור ‰לר‡ו˙ רופ‡ עיניים˘ ,ו‡ף
ל‡פס‡ .נ˘ים ˘ם מ‚יעים לעיוורון ,ב‚לל מחלו˙ עיניים
˘‡ˆלנו מטופלו˙ ב˜לו˙ ,כמו זי‰ומים ו˜טר˜ט‚‰ .ורם
‰כי ˘כיח לעיוורון ב‡רˆו˙ ‰עולם ˘‰לי˘י ‰ו‡ ˜טר˜ט.
ב‡ר‡ ıנ˘ים ל‡ מ‚יעים בכלל לרמ‰ ‰ז‡˙ .כ˘‡˙ ‰חוזר
ל‡ר ‰˙‡ ,ıיו„ע ל‰עריך מ˘ ‰י˘ לנו פ."‰
‰מ˘לח˙ ל‡ ר˜ ביˆע ‰ני˙וחים במספרים ‚„ולים.

"‚ייסנו ˙רומו˙ עבור ˙רופו˙ ,ע„˘ו˙ˆ ,יו„ ,ו‰ב‡נו ‡י˙נו
‰כל .חברנו לרופ‡ים ˘ם ,ביˆענו יח„ ‡י˙ם ני˙וחים ו„‰־
רכנו ‡ו˙ם כ„י ˘יוכלו לנ˙ח בע˙י„˘ .נ‡ ‰חר כך ,חזר˙י
ל˘ם ˘וב לס„ר˘ ‰ל ני˙וחים ו„‰רכו˙ ,וב‰מ˘ך רופ‡˙
עיניים מ˘ם ‚‰יע ‰לברזילי לˆורך ˙˘‰למו˙ .ז ‰ל‡ ר˜
לבו‡ ול˙רום ולנ˙ח‡ ,ל‡ ל˙˙ ל‰ם חכו˙ כ„י ˘יוכלו
ל„ו‚"ֈ
‡˙ ‡ו˘רם ˘ל ‰חולים ˘חזרו לר‡ו˙ ‰˘˜ ,ל˙‡ר.
"‚ם בלי ל‰בין ‡˙ ˘פ˙ם ,רו‡ים ‡˙ ‰בע˙ ‰פנים‰ .ם
‡סירי ˙ו„ ‰ומביעים ז‡˙ בכל „רך ‡פ˘רי˙ .ני˙ח˙י נער‰
ב˙ ˘ 16סבל ‰מˆניח˙ עפעף ˜˘ ‰מ‡ז לי„˙ ‰וב˜ו˘י
ר‡˙ ‰בעין‰ .מום ‰רס ‡˙ סיכויי ‰ל˜‰ים מ˘פח .‰ל‡
מ„ובר בני˙וח מורכב‡ ,בל ב„רך כלל ני˙וחים כ‡ל‰
נע˘ים ב‚יל ˆעיר ,ב‰ר„מ ‰כללי˙ .במ˜ר˘ ‰ל‰ ,‰ני˙וח
נע˘ ‰ב‰ר„מ ‰מ˜ומי˙‡ .חרי ‰סר˙ ˙‰חבו˘˙‰ ,חיוך
˘ל ‰‰ורים ‡מר ‰כל".
ביˆע˙ם ˘ם ‡˙ ני˙וחי ‰עיניים ‰מסובכים ביו˙ר?
‡ל‰˘ ‰ם ל‡ יו„עים לנ˙ח?
„"ר לברטובס˜י" :ל‰פך ,נמנענו לבˆע ני˙וחים מסו־
בכים ו˙‰מ˜„נו „וו˜‡ בני˙וחים פ˘וטים .בר‡˘ ובר‡־
˘ונ ,‰מ˘ום ˘ל‡ י‰י˘ ‰ם מי ˘יוכל לבˆע מע˜ב ו‰מ˘ך
טיפול˘ .ני˙˙‰ ,נ‡ים וˆ‰יו„ ˘ם ל‡ מ‡פ˘רים לבˆע
ני˙וחים מורכבים מ‡ו„˘ .לי˘י˙ ‰˙‡ ,עו˘„ ‰ברים ˘י˘
סיכוי טוב יו˙ר ˘יˆליחו ,כ„י לעזור לכמ˘ ‰יו˙ר ‡נ˘ים.
לˆערנו ,נ‡לˆנו ל„חו˙ חל˜ ‚„ול מ‰חולים ,מ˘ום ˘‰יו
ח˘וכי מרפ‡ ול‡ ני˙ן לעזור ל‰ם‰ .י˙ ‰למ˘ל‰˘‡ ,
˘סבל ‰מ‰יפר„ו˙ ˘ל ר˘˙י˙ ‰עין ,ו˙‰עוור .‰ז‰ ‰י‰
נז˜ בל˙י ‰פיך .כל כך כ‡ב לנו לר‡ו˙ ‡נ˘ים ˘מ‚יעים
לעיוורון ב‚לל חוסר טיפול".
מעניין ל‚לו˙ ˘‚ם רופ‡ים נוספים ˘˙˙˘‰פו במ˘־
לחו˙ ,מˆביעים בפנינו על ‰עוב„‰˘ ‰ני˙וחים ˘נבחרו
לביˆוע ‰יו „וו˜‡ ‰פ˘וטים ו‰מבטיחים ול‡ ‰מסובכים.
מעבר ל˙נ‡י ˘‰טח ,רובם חוזרים ומˆיינים כי ‰סיב‰ ‰י‡
‰רˆון ל‰בטיח ˆ‰לח˘ ‰ל ‰מ˘לח˙ – במטר ‰לעו„„
‡˙ ‰מור‡ל ˘ל ‡‰וכלוסי ‰ולוו„‡ ‡˙ ‰מ˘ך ˘י˙וף
‰פעול.‰

•
„"ר עופר מרין סמנכ"ל רפו‡ ‰ב"˘ערי ˆ„˜" ,מור‚ל
ב‰זנ˜ו˙ למ˘לחו˙ סיוע ˘ל ˆ"‰ל" .כמפ˜„ במיל .בע˘ר
˘‰נים ‡‰חרונו˙ ˘ל בי"ח ˘„˘ ‰ל ˆ‰ב‡˙˙˘‰ ,פ˙י
במספר מ˘לחו˙ סיוע בפיליפינים ,יפן ו‡‰יטי‡ .ני מעורב
בפעילו˙ ל‡ורך ‚בול ˆ‰פון עם ‰פˆועים ‰סוריים".
סליח ‰על ‡‰ירוני‡ ,‰בל ‡‰ם כמנ‰ל ‰מיון ב˘ערי
ˆ„˜ ,חסרים לך ‡˙‚רים?
„"ר מרין" :במ˜ˆועי ‡ני מנ˙ח לב ,וב˙פ˜י„י ‡ני
מ˘מ˘ כמנ‰ל יחי„˙ ‰טר‡ומ ‰ב˘ערי ˆ„˜‰ .חיים
˘לי ‚„ו˘ים ב„רמו˙‚ ,ם בימי ˘‚ר .‰ר˜ ‡˙מול ‚‰יע
‡לינו פˆוע ירי ב־ 12בליל‡ .‰נחנו חווים „רמו˙ כ„בר
˘ב˘י‚ר‡ .‰בל עם כל ז‡ – ‰י ‡פ˘ר ל˘‰וו˙‰ .מ˘לחו˙
‰ן ‰פס‚‰ ‰מ˜ˆועי˙‚˙‡‰ ,ר ‰מ˜ˆועי ‰רב ‰יו˙ר ‚בו.‰
מבחינ ‰רפו‡י˙ ,ני‰ולי˙‡ ,יר‚וני˙‡ ,ין מ˘‰ו בחיי
‰מ˜ˆועיים ˘מ˘˙וו ‰לז .‰מ„ובר על ‡ירועים ˘ב‰ם ‡נו
מטפלים במ‡ו˙ ו‡לפי נפ‚עים!"
מ˘לח˙ ‰חילו ıו‰רפו‡˘ ‰ל פי˜ו„ ‰עורף ל‡‰יטי,
ל„ו‚מ‡ ,נח˙ ‰ב˜ריביים ל‡חר רעי„˙ ‡„מ˘ ,‰˘˜ ‰ב‰
‡ 230לף ‡י˘ נ‰ר‚ו‡ 300 ,לף נפˆעו ,ועו„ מיליון נו˙רו
לל‡ ˜ור˙ ‚‚" .ז ‰מספר ˘˜˘ ‰ל‰בין ‡˙ ‰מ˘מעו˙ ˘לו.
י˘ר‡ל ‰י˙ ‰ר‡˘ונ ‰על ˜‰ר˜ע˜‰ ,מנו בי˙ חולים ˘„‰
במ˜ום ,פחו˙ מ˘לו˘ ‰ימים ל‡חר ‡‰ירוע כבר ני˙חנו
˘ם ‡נ˘ים ,פ˙חנו יחי„˙ טיפול נמר‚‰ .ıיעו ל˘ם מ˘־
לחו˙ מ־ 20מ„ינו˙ ,י˘ר‡ל ˆ‰טייר ‰כבי˙ ‰חולים ‰כי
מ‡ור‚ן ומסו„ר ,עם טכנולו‚יו˙ ויוזמ ‰ייחו„י˙".
"˘נ‡ ‰חר כך˙‰ ,חוללו רעי„˙ ‡„מ ‰וˆונמי ˘‰חרי־
בו ‡˙ ‰חוף ˆ‰פון מזרחי ˘ל יפן .בי"ח ˘„ ‰י˘ר‡לי ‰י‰
‰יחי„ ˘נפ˙ח .יפן ‰י‡ מ„ינ ‰מ˙וע˘˙ ,עם כלכל ‰חז˜‰
ביו˙ר – ו‰ם ‰יו ˆריכים ‡˙ עזר˙נו לל‡ ספ˜! ‰ם ‚ם
בי˜˘ו ˘נ˘‡יר ל‰ם ‡˙ ˆ‰יו„ כ˘עזבנו כעבור ˘בועיים.
‰ופ˙ענו‡ ,בל ‰ם ˙‰מו„„ו עם רעי„˙ ‡„מˆ ,‰ונ‡מי
וסכנ˙ ‰כורים ‡‰טומיים.
בפיליפינים‰ ,יכ ‰טייפון בסוף  .2013בעו„ רעי־
„˙ ‡„מ ‰מ˙רח˘˙ בפחו˙ מ„˜ ,‰טייפון ‰ו‡ סופ‰

רופאים לזכויות
השמאל
‰רˆון ל‰ו˘יט עזר ‰רפו‡י˙ לכל חול ‰ופˆוע
ב‡˘ר ‰ו‡ ,פיליפיני סיני ופל˘˙יני ,מוטבע ב„רך
כלל ב„נ"‡ ˘ל ‰רופ‡ים ‰י˘ר‡ליים .בני‚ו„ ל‡לו
‰מוזכרים בכ˙ב ,‰י˘ ‚ם רופ‡ים ˘חלומם ˜ˆ˙ ˘ונ,‰
כ‡ל˘ ‰חוברים ל‡יר‚וני ˘מ‡ל ˘„ו‡‚ים למחבלים
יו˙ר מ‡˘ר לבני עמם ,ו‡ם ב„רך ‰ם ˙ורמים לליבוי
‡‰נטי˘מיו˙ בעולם – ז ‰ל‡ ממ˘ מˆער ‡ו˙ם .רו־
פ‡ים ו‡נ˘י ‡˜„מי ‰י˘ר‡לים ˘כ‡לו ,ח˙מו ,למ˘ל,
על ר˘ימ˙ ˙מיכ ‰בעליל˙ „‰ם ˘פורסמ˘‰ ‰בוע
ב"ל‡נסט".
‰פרסום ˙‰ו˜פני ו‰ח„ ˆ„„י בל‡נסט ,בˆור˙
‚ילוי־„ע˙ ˘‚ינ" ˙‡ ‰מע˘י ‰טבח ˘ל י˘ר‡ל בעז"‰
ו˙˜ף ‡˙ "˘˙י˜˙ם ˘ל ‡נ˘י „˜‡‰מי‰ ‰י˘ר‡ליים",
‚רם לזעזוע כב„ ב˜‰ילי‰ ‰רפו‡י˙ בי˘ר‡ל‰‰ .ס˙־
„רו˙ ‰רפו‡י˙ ו˘ור˘ ‰ל רופ‡ים בכירים מחו כנ‚„
‰מ‡מר ˜˘‰רי ו‰ב‰ירו כי "‰ל‡נסט" נר˙ם ל˘ירו˙
˙‰עמול˘ ‰ל ‰חמ‡ס.
‡ל‡ ˘ל‡ פחו˙ מ־‡ 74נ˘י ‡˜„מי ‰בי˘ר‡ל,
כולל רופ‡ים ,ח˘ו ˆורך עז ל‰וכיח ‡˙ ‰‰ומ‡ניסטיו˙
˘ל‰ם – ו‰ם ח˙מו על ˙מיכ ‰במ‡מר .מבלי לנ˜וב ב˘־
מו˙ ,נˆיין כי ‡ל‰ ‰ם ‡ו˙ם רופ‡ים ˘פועלים במס‚ר˙
‡ר‚ונים ל˘מיר˙ זכויו˙ ‰פל˘˙ינים‰ ,מחבלים‰ ,עוב־
„ים ‰זרים וכל מ˘ ‰זר ומכפי˘ ‡˙ י˘ר‡ל‰‰ .ס˙„רו˙
‰רפו‡י˙ בי˘ר‡ל‚‡ ,ב‰ ,ו„יע ‰לפני מספר ˘נים כי
‰י‡ מחרימ‡ ˙‡ ‰יר‚ון "רופ‡ים לזכויו˙ ‡„ם" ב˘ל
פעילו˙ו ל‰כפ˘˙ רופ‡י י˘ר‡ל .יו"ר ‰ר"י „‡ז „"ר
יורם בל˘ר„‚‰ ,יר ‡˙ פעילו˙ם" :זו‰י ˜בוˆ ‰פוליטי˙
˜יˆוני˙ ‰מחופ˘˙ ל‡ר‚ון רפו‡י" .כל ˙וספ˙ מיו˙ר˙.

˘מ˘˙ולל˙ במ˘ך ˘עו˙ וימים‰ .פ‚יע‰ ‰רב ‰יו˙ר ˜˘,‰
‚ם ב‚לל כמו˙ ‰פˆועים ו‚ם ב‚לל מספר ˘‰י‡ ˘ל ‡נ˘ים
˘נ˘‡רים לל‡ ˜ור˙ ‚‚ ובלי ‚י˘ ‰ל˙רופו˙ ולמרפ‡ו˙".
מ ‰ב„יו˜ ‡˙ם עו˘ים ˘ם?
„"ר מרין" :ב‡‰יטי טיפלנו בעי˜ר בפˆועים ,ביˆענו
ני˙וחים‚ ,יבסנו ˘ברים ,טיפלנו בפˆעים מזו‰מים .ז‰
„בר ˘יכולים למו˙ מז .‰בפיליפינים ‰טיפול ‰עי˜רי ‰י‰
ב‡נ˘ים ˘חלו בע˜בו˙ ‰טייפון‡ ,ו בחולים כרוניים ˘ל‡
יכלו ל˜בל טיפול כי ‰מרפ‡ו˙ ל‡ ˘ר„ו ובי˙ ‰חולים
‰מ˜ומי מטפל ב‡וכלוסי˘ ‰ל ‡ 300לף בני ‡„ם .מערכ˙
‰ברי‡ו˙ ˘ם ˜רס."‰
מי מממן ‡˙ כל ז?‰
„"ר מרין‰" :מ˘לחו˙ עולו˙ ‰רב ‰כסף ,מ„ינ˙
י˘ר‡ל מממנ˙ .כחל˜ מ‰פעילו˙˙ ,רמנו ‡˙ כל ˆ‰יו„
‰רפו‡י‡ ,פילו ביפן .בפיליפינים ‡˘‰רנו למ˜ומיים ‡˙
מכונ˙ ‰רנט‚ן ˘לנו".
מערכ˙ ‰ברי‡ו˙ ‰י˘ר‡לי˙ בכי רע .עניי עירך ל‡
˜ו„מים?
„"ר מרין" :לפעילו˙ ‰ז‡˙ י˘ ח˘יבו˙ ˘ל‡ ני˙ן
למ„ו„ .מ„ינ˙ י˘ר‡ל מˆליח ‰ל‰ביע פ ‰ערכים ‰ומ‡־
ניטריים מ‰מובילו˙ במ„ינו˙‡ .נחנו מ˜בלים ‰מון ‡‰„‰
מ˙‰ו˘בים ו‡ני בטוח ˘ז ‰מפחי˙ ‡˙ ‡‰נטי˘מיו˙.
מעבר לערכים ‰י‰ו„יים ו‰י˘ר‡ליים‰ ,מו˘‚ ˘ל
ערבו˙ „„‰י˙ בין מ„ינו˙ ‰ו‡ מ‰ו˙י וח˘וב .ב˘ריפ‰
בכרמל לפני ˘נ˙יים˙˘‰ ˘‡‰ ,ולל ‰ו˙‰חיל ‰ל˙‰פ˘ט
לכיוונים ˘ונים .י˘ר‡ל ל‡ ˆ‰ליח ‰ל˙‰מו„„ לב„‚‰ .יעו
‡לינו מטוסי סיוע מרוסי˜ ,‰פריסין ,יר„ן‡ ,פילו מ‰ר˘ו˙
‰פל˘˙יני˙ ˘לחו כב‡י˙‰ .עזר„„‰‰ ‰י˙ עזר ‰לכבו˙
‡˙ .˘‡‰
‰מ„ינו˙ זוכרו˙ מˆוין ‡˙ ‰נ˙ינ˘ ‰ל י˘ר‡ל‚„‡ .ים
בסיפור מעניין .חבר˙ "טבע" מ„‚‰ולו˙ ב‡ר ,ıניס˙‰
במ˘ך ˘נים ליˆור ˜˘ר פיננסי עם חבר˙ ˙רופו˙ יפני˙,
ול‡ נענ˙ .‰חו„˘יים ‡חרי ˘‰מ˘לח˙ ˘לנו חזר ‰ל‡ר,ı
מנכ"ל טבע סיפר ˘‰יפנים פנו ‡ליו‰' .מ˘לח˙ ‰ז‡˙
לימ„‡ ‰ו˙נו מ ‰ז ‰י˘ר‡ל'‰ ,ם ‡מרו‡ .ני מוזמן מ„י ˘נ‰
לבי˙ ‚˘‰ריר ‰יפני ביום ˘‰נ.‰
‡‰לפים ˘ב‰ם ‡˙ ‰מטפל‰ ,ופכים לע˘רו˙ ‡לפים
˘˘מעו על י˘ר‡ל לטוב."‰
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