ַס ְר ָטן זֶ ה ֹלא ַחּיָה
לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן
פנו לאגודה למלחמה בסרטן ,ללא תשלום:
‘טלמידע'® בשפה העברית 1-800-599-995
‘טלמידע'® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
‘טלמידע'® בשפה הערבית 1-800-36-36-55
לשירותי מידע מתקדמים ומאגרים נוספים:
מרכז מידע 03-5721608
או
info@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
‘טלתמיכה'® 1-800-200-444
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
‘יד להחלמה'® 1-800-36-07-07
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il

לתרומות*1-800-35-46-46 :
האגודה למלחמה בסרטן
מחלקת הסברה והדרכה
טל03-5719577.
פקס03-7322780.
info@cancer.org.il
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מבוא
סרטן השד הינה מחלת סרטן שכיחה ביותר בישראל.
אחת מכל שמונה נשים עשויה לחלות בסרטן השד
במהלך חייה .מרבית מקרי סרטן השד מתגלים אצל
נשים מבוגרות ,אולם חשוב לציין כי כרבע מתוך
כלל מקרי סרטן השד מתגלים בקרב נשים צעירות.
אחד הנושאים הקשים שמעסיקים חולות סרטן ובני
זוגן הוא האופן שבו תשפיע המחלה על ילדיהם.
הורים מתלבטים בשאלה כיצד לספר לילדים על
המחלה וכמה מידע לחשוף בפניהם .אצל רוב
ההורים עולה באופן טבעי הרצון להגן על הילדים
ולמנוע מהם כאב .יש הורים הסבורים שילדיהם לא
יוכלו להבין ולהתמודד עם הידיעה שאימם חולה
ולכן הם נמנעים מלספר להם על המחלה.
אנשי מקצוע ממליצים היום לא להסתיר מידע
מפני הילדים .מומלץ לתת לילד הסבר על המחלה
והטיפול בהתאם לגילו ,הבנתו והתפתחותו הרגשית.
יש חשיבות לכך שהילדים יהיו מודעים למחלת
ההורה מכמה סיבות:
 .1ילדים עלולים לגלות את האמת מהסביבה .הם
קולטים פרטי מידע משיחות שונות .המידע
המגיע אינו מדויק ,חסר ובעיקר נתון לפרשנותו
של הילד .הילד נותר לבד עם מידע מאיים העלול
ליצור אצלו תחושת בלבול ,חרדה אי אמון.
 .2ילדים מרגישים בשינויים .העלמת האמת והיעדר
מידע ,מקשים על הבנת המציאות ועלולים

להוביל להתפתחות פחדים שלעיתים מאיימים
ואף חמורים מהמציאות עצמה.
 .3כאשר אין דו שיח במסגרת המשפחה ,קשה לדעת
מה עובר על הילד ומה מציק לו .הילד קולט את
האווירה בבית ומבין שיש כאן סוד ואסור לדבר
עליו .הוא נותר לבד עם המצוקה.
 .4ישנם ילדים שלוקחים את האשמה של מחלת
ההורה על עצמם .הם מייחסים אותה לעונש על
משהו לא טוב שעשו .תקשורת פתוחה תקל על
התמודדות הילד עם הרגשה זו.
שיחה עם הילד אינה שיחה חד פעמית אלא דיאלוג
מתמשך הקשור לאופי הטיפול ולהשלכותיו על
המטופלת והמשפחה .יש חשיבות שהילד יקבל
את המידע על המחלה מהוריו במילים שלהם ,על
פי סגנון התקשורת המאפיין את המשפחה .לצד
ההסבר על המחלה יש להדגיש את התקווה הניתנת
עם הטיפול הרפואי.

על המחלה ודרכי הטיפול
הטיפול בסרטן השד מחולק לטיפול מקומי בשד
ולטיפול לכל הגוף .הטיפול המקומי בשד כולל
ניתוח להסרת הגידול הסרטני ,שהוא לרוב הטיפול
הראשוני .חלק מהנשים עוברות גם טיפול בקרינה
בהמשך .בנוסף לטיפול המקומי ,יינתן טיפול לכל
הגוף בהתאם להחלטת הרופא המטפל .הטיפול לכל
הגוף יכלול טיפול כימי (כימותרפיה) ו/או טיפול

בתרופות אנטי הורמונליות .יש נשים שתקבלנה רק
כימותרפיה ,טיפול הכולל תרופות הניתנות לווריד,
יש נשים שתקבלנה רק טיפול אנטי הורמונלי בצורת
כדורים לבליעה ויש נשים שתקבלנה את שניהם.
לעיתים גם ייתכן ויינתן טיפול כימי לפני הניתוח
במטרה להקטין את הגידול הסרטני.
הטיפול בסרטן השד יכול להיות ממושך וארוך
ולהתפרש על גבי תקופה של עד כשנה .בנוסף לכך,
חלק מהנשים תקבלנה טיפול אנטי הורמונלי תרופתי
הניתן במשך מספר שנים .חשוב מאד לתת לילדים,
וגם לקטנים שבהם ,הסבר ומידע על התהליך אותו
עומדת האם לעבור .לכל אחד מהטיפולים השונים
ישנן תופעות לוואי.
הכימותרפיה מאופיינת לרוב בתופעות כגון נשירת
שיער הראש ,עייפות ,בחילות והקאות .הטיפול
בקרינה עשוי אף הוא לגרום לעייפות ,אודם
ורגישות מקומית .כל אלה הן תופעות לוואי שאיתן
רצוי להתמודד ביחד ,כמשפחה .חשוב מאד להדגיש
כי תופעות הלוואי של הטיפולים הינן הפיכות וכי
האם תחזור לשגרה ,לתפקוד ולמראה הרגיל שלה,
בסיום הטיפולים .הסבר זה מאד יקל על הילדים
להתמודד עם כל המצב.
אביבה שצברג ,אישה צעירה שחלתה בסרטן השד,
מתארת בספרה באומץ לב ועם הרבה מאד הומור
ואהבה ,את עולמו של ילד שאימו חלתה בסרטן

השד .ספר זה יכול להוות כלי עזר להורים לפתח
דיון ושיח בנושא מחלת האם .הספר גם יכול לדרבן
ילדים על רגשותיהם שלהם בקשר למחלת האם.
קטע זה נכתב בעזרתה של החוברת "מה אספר
לילדיי על מחלת הסרטן שלי" בהוצאת האגודה
למלחמה בסרטן .לקבלת חומר נוסף על המחלה
ועל הטיפול בה ניתן לפנות אל ה'טלמידע' של
האגודה למלחמה בסרטן בשיחת חינם לטל':
 1-800-559-995או להיכנס לאתר האגודה למלחמה
בסרטן באינטרנט בכתובתwww.cancer.org.il :

V
דר' אילנה קדמון
אחות מומחית קלינית לבריאות השד
בית החולים הדסה עין כרם ,ירושלים
תמר כהן
עובדת סוציאלית בנושא סרטן השד
בית החולים הדסה עין כרם ,ירושלים

V

V

ב

ׁשּלִי אֹו ֲהבִים
ׁשּפָחָה ֶ
ִּמ ְ
לְ ִהׁשְּתֹולֵל ,לַעֲׂשֹות ַהּצָגֹות
וְלִצְחֹוק הְַרּבֵה.
מנַּג ֵן ּבְּג ִיטָָרה
ׁשּלִיְ ,
ַהאָח ֲהכִי ּג ָדֹול ֶ
מצִיא מִילִים ַמצְחִיקֹות לַּׁשִיִרים.
ּו ַמ ְ
ׁשּלִי אֹוהֵב
ַהאָח ַהּבֵינֹונ ִי ַהּג ָדֹול ֶ
לַעֲׂשֹות חִיקּוי ִים ּולְ ַהּצִיג ַהּצָגֹות
ַמצְחִיקֹות.
אנ ִי עֹוׂשֶה ּפְַרצּופִים ַמצְחִיִקים.
ֲ
ׁשטִי ַח
אּבָא ִמׁשְּתֹולֵל ִאּתָנּו עַל ַה ָ
ַ
ָראׁש.
מעַנְיְנ ִים ֵ
מצִיא סִיּפּוִרים ֵ
ּו ַמ ְ
מה ֹ
ׁשהִיא אֹו ֶהבֶת
ׁשּמָה מּוסִיָקה ֶ
ִאּמָא ָ
אבָל עַכְׁשָיו
ו ְרֹוֶקֶדת ִאּתָנּו ָּבסָלֹוןֲ ,
ָקׁשֶה לָּה ּכִי נֹולַד לָנּו ּתִינֹוק ָחדָׁש.
ׁשּי ֵׁש לָּה
ֲחבִֵרים אֹומְִרים לְ ִאּמָא ֶ
ׁשהִיא
ְקבּוצַת ּכַּדּוְרסַל ַּב ַּבי ִת ו ְ ֶ
ׁשּי ֵׁש לָּה
מנ ֶתִ .אּמָא אֹומֶֶרת ֶ
א ֶּ
מ ַ
ַה ֵ
אּבִיר וְאְַר ָּבעָה נְסִיכִים ַּב ַּבי ִת
ַ
ׁשהִיא ַ -הנְסִיכָה!
וְ ֶ

V

כ

V

אחִי ֶה ָחדָׁש נֹולַדִ ,הּדְלְָקנּו
ׁש ָ
ֶ
ספְגנִיֹות וׁשְַרנּו
אכַלְנּו ֻ
חֲנּו ִּכּי ָהָ ,
אלְּתִי אֶת
ׁש ַ
ׁשִיִרי חֲנּוּכָהָּ .בעֶֶרב ָ
ׁשתִינֹוקֹות ׁשֹותִים ָחלָב?"
ִאּמָא":נ ָכֹון ֶ
ׁשּתֶה ָחלָב
אמְָרה ִאּמָא" .אָז הּוא י ִ ְ
"נ ָכֹון"ָ ,
אמְָרה
אלְּתִיֹ" .לא"ָ ,
ׁש ַ
ׁשּלְָך?" ָ
מ ַהּצִיצִי ֶ
ֵ
ׁשּתֶה מּבְַקּבּוק ּכִי ַהּצִיצִי ׁשֶל
ִאּמָא" ,הּוא י ִ ְ
אמְַרּתִי
ִאּמָא חֹולֶה וְאֵין ּבֹו ָחלָב"" .אָה" ָ
ׂשחֵק ּבַ"לֶגֹו".
ו ְ ָהלַכְּתִי לְ ַ
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ׁשהֵם
אמְרּו ֶ
אּבָא ָ
חֲֵרי ּכַּמָה יָמִיםִ ,אּמָא ו ְ ַ
אחָד
ּתּכְלּו ֶ
ס ַ
סּפֵר לָנּו ַמּׁשֶהּו .הֵם ִה ְ
רֹוצִים לְ ַ
ׁשּלָהֶם ָראִיתִי
ׁשנִה ּולְפִי ַהּפְַרצּופִים ֶ
עַל ַה ְ
ׁש ִאּמָא חֹולָה ּבְ ַמ ֲחלַת
אמַר ְ
אּבָא ָ
אג ִיםַ .
ׁשהֵם ְקצָת ּדֹו ֲ
ֶ
אנ ִי
ׁשּלָּה קֹוְראִים סְַרטַן ׁשַדֲ " .
ַהּסְַרטן .לְ ַמ ְחלָה ֶ
אמְַרּתִי" ,ז ֹאת
ָראִיתִי ּפַעַם סְַרטָן ּבַחֹוף ׁשֶל סִינ ַי!" ָ
אמְָרה ִאּמָא" ,י ֵׁש
ַחּי ָה ׁשֶזֹו ֶחלֶת עַל הַחֹול"" .נ ָכֹון"ָ ,
אבָל סְַרטן ז ֶה ּג ַם ׁשֵם ׁשֵל ַמ ֲחלָה
סְַרטָן ׁשֶהּוא ַחּי ָה ֲ
ַ -ה ַּמ ֲחלָה ׁשֶל ִאּמָא".
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א
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מא ֹד
ׁש ַהּצִיצִי ׁשֶל ִאּמָא חֹולֶה ְ
סּבִיר ְ
ּבָא ִה ְ
ּתלְֵך לְבֵית
מעַט הִיא ֵ
מא ֹד וְלָכֵן עֹוד ְ
ְ
הַחֹולִים לְנ ִיּתּוחַָּ .בנ ִיּתּו ַח יִכְְרתּו לְ ִאּמָא אֶת
ׁשּלִי
אחִים ַהּג ְדֹולִים ֶ
ָהׁשַד ו ְֹלא י ִ ְהי ֶה לָּה ּצִיצִי יֹותֵרָ .ה ַ
ׁשּג ַם ַּבעֵינָי ִם ׁשֶל ִאּמָא י ֵׁש
תחִילּו לִבְּכֹותָ .ראִיתִי ֶ
ִה ְ
אמְָרה ׁשְמּותַר לִבְּכֹות
ׁשְלּולִית ׁשֶל ּדְמָעֹות וְאָז הִיא ָ
ּכִי ז ֶה עָצּוב ו ַמפְחִיד.

V

א

V

אמְרּו ׁשְעֹומֶֶדת
ּבָא ו ְ ִאּמָא ִחּבְקּו אֹותָנּו ו ְ ָ
תחִיל ּתְקּופָה אֲרּו ָּכה ו ְָקׁשָה
לְ ַה ְ
טּפְלִים ּבְ ִאּמָא הֵם
מ ָ
ׁש ְ
אבָל הָרֹופְאִים ְ
ֲ
ׁשי ְכֹולֹות
מצֻּיָנ ִים וְי ֵׁש הֲמֹון ּתְרּופֹות ְ
רֹופְאִים ְ
ּתבְִריא.
לַעֲזֹור לָּה ּובַּסֹוף הִיא ַ
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V
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ּתלְכִי לְבֵית חֹולִים"
ׁש ֵ
אנ ִי ֹלא רֹוצֶה ֶ
בָל ֲ
אחז ֹר
אמְַרּתִי" .ז ֶה ַרק לְכַמָה יָמִים וְאָז ֶ
ָ
סּבִיָרה ִאּמָא,
ַה ַּביְתָה"ִ ,ה ְ
"ו ְּתּוכָל לְ ַבּקֵר אֹותִי ׁשָם אִם ּתְִרצֶה".
אלֶיהָ.
ׁש ִאּמָא ְָחז ְָרהּ ,פָחְַדּתִי לְ ִהתְָקֵרב ֵ
ּכְ ֶ
אבָל ּפָחְַדּתִי לְ ַהכְאִיב לָּה.
מא ֹד לְ ַחּבֵק אֹותָּה ֲ
ָרצִיתִי ְ
ִאּמָא ָקְראָה לִיִ ,חּבְָקה אֹותִי וְנִשְָקה אֹותִי
ת ַחּבֵק -
סּבִיָרה לִי ׁשְמּותַר לְ ִה ְ
ו ְ ִה ְ
ׂשמ ֹאלִּ ,בזְהִירּות.
אבָל ּבְצַד ְ
ּבְצַד יָמִין ָחז ָקָ ,חז ָק ֲ
ת ַחּבֵק עִם ִאּמָא.
ׂש ַמ ְחּתִי לְ ִה ְ
ָ
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ׁשהִיא
סּבִיָרה ֶ
חֲֵרי ׁשְבּועַי ִםִ ,אּמָא ִה ְ
תחִיל "טִיּפּולִים".
עֹומֶֶדת לְ ַה ְ
קֹוְראִים לָז ֶה "ּכִימֹותֶַרּפְ ָּיה".
אלְּתִי.
ׁש ַ
"מַה ז ֶה טִיּפּולִים?" ָ
ׁשהָרֹופְאִים
סּבִיָרה ֶ
ִאּמָא ִה ְ
מא ֹד ֲחז ָקֹות,
יִּתְנּו לָּה ּתְרּופֹות ְ
שי ִילַחְמּו ּבְ ַמ ֲחלַת ַהּסְַרטָן.
ֶ
אבָל
ׁשמִידּו אֶת ַה ַּמ ֲחלָה הָָרעָה ֲ
אּלֶה י ַ ְ
ַהּתְרּופֹות ָה ֵ
ׁשהֵן ּכָלּ-כְָך ֲחז ָקֹות ,הֵן ּג ַם יִפְּג ְעּו ַּב ֲחלִָקים
ִּבגְלַל ֶ
מא ֹד ַחּלָּׁשָה.
ּבְִריאִים ׁשֶל הַּגּוף וְלָכֵן ִאּמָא ִּת ְהי ֶה ְ
אּבָא
אלְּתִיֹ" .לא" ַ
ׁש ַ
"מַה ,י ִ ְהי ֶה לְָך ּפֶצַע ּבְי ַד?" ָ
ש ִתכְאַב לְ ִאּמָא ַהּבֶטֶן,
אבָל י ָכֹול לִהְיֹות ֶ
סּבִירֲ " ,
ִה ְ
ּׂשעָרֹות".
אּולַי הִיא תִָקיא וְג ַם יִנְשְרּו לָּה ַה ְ
ׁשלְ ִאּמָא ִּת ְהי ֶה ָקַרחַתּ .כָל ַהיְלִָדים
אנ ִי ֹלא רֹוצֶה ְ
" ֲ
ׁשּלִי
ּׂשעָר ֶ
טפָה אֶת ַה ֵ
ּבְג ַן יִצְחֲקּו עָלַיי"ִ .אּמָא לִ ְ
טּפַחַת עַל
אׂשִים ּכֹובַע אֹו ִמ ְ
אנ ִי ָ
א ֹמְָרה "אַל ּתְִדאַגֲ ,
וְ ָ
ּׂשעָרֹות".
הָראׁש ּובַּסֹוף יִצְמְחּו לִי ַּב ֲחז ָָרה ּכָל ַה ְ
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אּבָא ָקָרא
ּׂשעָרֹותַ ,
ׁשנָׁשְרּו לְ ִאּמָא ַה ְ
יֹום ְ
מסִיּבָת ָקַרחַת"!!
לָנּו וְעָׂשִינּו " ְ
אּבָא ּגִּלַח לְ ִאּמָא אֶת ה ֹ
ׁשּלָּה וְאָז ּג ַם
ָראׁש ֶ
ַ
ּגִּלַח אֶת הָראׁש ֹשְלֹו!
טּפָחֹות.
טּפַחַת ו ְָקׁשְָרה ּג ַם לָנּו ִמ ְ
ִאּמָא ָחבְׁשָה ִמ ְ
ִצּלַמְנּו הֲמֹון ּתְמּונֹות ו ְ ָצחְַקנּו הְַרּבֵה.
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אמְַרּתִי לְ ִאּמָא
מ ַהּג ַן ו ְ ָ
אחָד ָחז ְַרּתִי ְ
ֹום ֶ
ׁשיִצְמָח לְַך ַהּצִיצִי".
"הֹוקּוסּ-פֹוקּוסְ ,
ׁש ַהּצִיצִי
אמַר ְ
אּבָא ִחּי ְֵך ו ְ ָ
מא ֹד ו ְ ַ
ִאּמָא ָצחֲָקה ְ
אבָל עַכְׁשָיו י ֵׁש לְ ִאּמָא
אמִי ִּתי ֹלא יִצְמַח ׁשּוב ֲ
ָה ֲ
ּתכְנ ִיס אֹותֹו
טז ָה  -וְהִיא ַ
מלָאכּותִי ּ -פְרֹו ֶ
ׁשַד ְ
טז ָה
לַ ָחזִּי ָה וְי ִ ְהי ֶה לָּה "ּצִיצִיּ-כְאִיּלּו" .נָגַעְּתִי ָּב ּפְרֹו ֶ
אמִיתִי.
וְז ֶה ָהי ָה נָעִים ו ְַרְךַ ,מּמָׁש ּכְמֹו ּצִיצִי ֲ
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ּקי ִץ ּוכְבָר נָעִים ּבַחּוץ.
תחִיל ַה ַ
ְ
ׂשחֵק ִאּתִי ּבְכַּדּור
ּת ַ
ׁש ִאּמָא ְ
אנ ִי רֹוצֶה ְ
ֲ
אבָל לְ ִאּמָא אֵין ּכֹו ַח
טי ֵל ִאּתִיֲ ,
וַתָבֹוא לְ ָ
מא ֹד עָיֵפָה ו ְ ַחּלָׁשָה.
וְהִיא ְ
אנ ִי רֹוצֶה
ׁשּלִיֲ .
אנ ִי ּכֹועֵס עַל ִאּמָא ֶ
לִפְעָמִים ֲ
ׁשּי ִ ְהי ֶה לָּה ּכֹו ַח ּכְמֹו קֹוֶדם.
ְ
אבָל
ּסּפָה ָּב ָּסלֹוןֲ ,
ִאּמָא ׁשֹוכֶבֶת הְַרּבֵה עַל ַה ַ
ׁשטִי ַח אֹו
ׂשחֲִקים ּבְיָחַד ּבְקּוּבִיֹות עַל ַה ָ
מ ַ
אנַחְנּו ְ
ֲ
תּכְָרּבֶל לְיָדָּה וְהִיא קֹוֵראת לִי סִיּפּוִרים
אנ ִי ִמ ְ
ׁש ֲ
ְ
אנ ִי סֹולֵ ַח לָּה.
וְאָז ֲ
אחִי ַהּתִינֹוק ּבֹוכֶה ּובֹוכֶה ולְ ִאּמָא ָקׁשֶה
לִפְעָמִים ָ
לְ ַה ֲחז ִיק אֹותֹו.
אכִיל אֹותֹו ּבְבְַקּבּוק וְאָז
אּבָא מִֵרים אֹותֹוַ ,מ ֲ
ַ
ַמעֲבִיר אֹותֹו לְ ִאּמָא לְחִיּבּוק וְנ ִישּוק.
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ׁשּג ַם ִאּמָא ּבֹוכָה ּובֹוכָה.
ׁש יָמִים ְ
אנ ִי ׁשֹואֵל אֹותָּה.
ּת עֲצּובָה?" ֲ
א ְ
" ַ
"ּכֵן" אֹומֶֶרת ִאּמָאּ" ,כֹואֵב לִי ו ְָקׁשֶה לִי אָז
אנ ִי ּבֹוכָה".
ֲ
אנ ִי אֹומֵר ו ְנֹותֵן לָּה
אנ ִי אֹוהֵב אֹותְָךִ ,אּמָא" ֲ
" ֲ
אנ ִי רֹואֶה ָקצֶה ׁשֶל חִּיּוְך.
נְׁשִיָקהּ .בֵין ַהּדְמָעֹות ֲ
אנ ִי רֹואֶה
אנ ִי ַמּבִיט ּבְ ִאּמָאֲ ,
ׁש ֲ
ַּב ַּפַעַם ַה ָּבאָה ְ
אחִי ַהּתִינֹוק
ׁשהְַדּ מָעֹות נֶעֶלְמּו וְהִיא צֹוחֶֶקת לְ ָ
ְ
ו ְעֹוׂשָה לֹו קֹולֹות ַמצְחִיִקים.
תּגָּבְָרה .ז ֶה ּבֶטַח ִּבגְלַל
ׁש ִאּמָא ִה ְ
מ ַח ְ
ׂש ֵ
אנ ִי ָ
ֲ
ׁשּלִי.
ַהּנְׁשִיָקה ֶ
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סעִים לְבֵית
אּבָא נֹו ְ
ׁש ִאּמָא ו ְ ַ
ֵדי ּפַעַםּ ,כ ְ
סבְּתָא ׁשֹומְִרים
סָא ו ְ ַ
הַחֹולִים ,אָז ָ
עָלֵינּו.
ס ִּבים.
אצֶל ָה ָ
אבָל ּכֵיף לִי ֵ
תּגַעְּגֵעַ לְ ִאּמָא ֲ
אנ ִי ִמ ְ
ֲ
ׁשּפְִריץ עָלַי
ס ָּבא ַמ ְ
ּתּקִים ו ְ ַ
מ ַ
תנ ֶת לִי ַמ ְ
סבְּתָא נֹו ֶ
ַ
מ ָהּצִינֹור עַל ַהּדֶׁשֶא.
ַמי ִם ְ
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טנ ָה.
אנ ִי הֹולְֵך לַַקי ְ ָ
חֹופֶׁש ַהּג ָדֹול ִהּג ִיעַ ו ַ ֲ
ׁשהִיא סִּימָה אֶת
ִאּמָא סִיּפְָרה ֶ
תחִיל ּבְ ַהּקְָרנֹות.
ּת ְ
ַהטִיּפּולִים וְעַכְׁשָיו ַ
אנ ִי ׁשֹואֵל.
"מָה ,י ָקִרינּו ׁשָם סְָרטִים?!" ֲ
ׁשּכַב לִי עַל
א ְ
אנ ִי ֶ
ִאּמָא צֹוחֶֶקת ו ְאֹומֵֶרת "ֹלאֲ ,
ׁשּלִי
מִיטָה מְיּוחֶֶדת ּו ַמכְׁשִיר מְיּוחָד י ְַקִרין לַּגּוף ֶ
ׁשמִיד אֶת
ַקְרנַי ִם ַרְדיֹואְַקטִיבִיֹות וְהֵם יַעַז ְרּו לְ ַה ְ
ַה ֲחלִָקים הַחֹולִים ׁשֶעֹוד נֹותְרּו ּבְגּוף.
אבָל הִיא ּבְצּוַרת ַקְרנַי ִם ִּבלְּתִי
ז ֶה ּכְמֹו ּתְרּופָהֲ ,
אנ ִי חֹוׁשֵב ׁשְ"ּתְרּופָת ַקְרנַי ִם" ז ֶה ּדָבָר
נ ְִראֹות"ֲ .
מא ֹד.
ַמצְחִיק ְ
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ׁשנ ַת ַה ִּלימּוִדים
ּתחִילָה ְ
מעַט ַמ ְ
ֹוד ְ
סתָיו ּבַחּוץ.
ַה ֲחדָׁשָה ּו ְ
ִאּמָא ּכְבָר ֹלא ּכָלּ-כְָך ַחּלָׁשָה.
תחִיל לִצְמֹו ַח וְי ֵׁש לָּה קֹוצִים
ׁשּלָּה ַמ ְ
ׂשעָר ֶ
ַה ֵ
אנ ִי אֹומֵר לָּה,
ּת ִאּמָא ִקיּפֹוד!" ֲ
א ְ
עַל ַהּקַָרחַתַ " .
ׁשּלְַך נְעִימִים".
אבָל הַּקֹוצִים ֶ
" ֲ
ׁשּלִי ָהיְתָה חֹולָה ּבְסְַרטַן ָהׁשַד וְהִיא
ִאּמָא ֶ
ֶה ְחלִימָה.
אמִיצָה ּבָעֹולָם.
ׁשהִיא ָהאִיׁשה ֲהכִי ַ
אּבָא אֹומֵר ֶ
ַ
ׁשּלִי ג ִיּבֹוָרה.
ׁש ִאּמָא ֶ
אנ ִי חֹוׁשֵב ְ
ֲ
אנ ִי אֹומֵר לָּה
אנ ִי אֹוהֵב אֹותְָךִ ,אּמָא"ֲ ,
" ֲ
מ ַחּבֵק אֹותָּה חִיּבּוק ָחז ָקָ ,חז ָק.
ּו ְ
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ַס ְר ָטן זֶ ה ֹלא ַחּיָה
לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן
פנו לאגודה למלחמה בסרטן ,ללא תשלום:
‘טלמידע'® בשפה העברית 1-800-599-995
‘טלמידע'® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
‘טלמידע'® בשפה הערבית 1-800-36-36-55
לשירותי מידע מתקדמים ומאגרים נוספים:
מרכז מידע 03-5721608
או
info@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
‘טלתמיכה'® 1-800-200-444
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
‘יד להחלמה'® 1-800-36-07-07
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il

לתרומות*1-800-35-46-46 :
האגודה למלחמה בסרטן
מחלקת הסברה והדרכה
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פקס03-7322780.
info@cancer.org.il

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים 53103
© כל הזכויות שמורות ,ספטמבר 2016
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור,
ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס,
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

ִסּפּור ַעל ִא ָּמא ֶׁש ָח ְל ָתה ְּב ַס ְר ַטן ַׁשד
ּיּורים ַט ְליָ ה ִצּיון ֲע ִטּיָ ה
ֵמ ֵאת ָא ִב ָיבה ָש ְצ ֵּב ְרג ִא ִ

