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ולמרותטיפולים,וברת^דיין"אנימהן:אחתנשיותלהרגישולהמשיךגופן

ברנשטיין,לבנההאחותהיה"כלאהיהלישקרהמהכלברזהמבחינתיזאת

נכונה"לאכברמוות'שווה'סרטן"המשוואההסדנה:יוזמת

צורשרוןצילום:דוו־־נוווםאתי

cnr,^■$1רי־שעברנו,כלמה״אחריST$ירM$1ST$

$2ND$ירM$2ND$קטןאוגדולחזהעלבורים

עשירים״,שלצרותהם
שמש־הנשיםאחתאומרת

תתפת

$TS1$שמשתתפת$TS1$

$DN2$שמשתתפת$DN2$׳מחליטות׳בסדנת

החוליםבביתגרורתי(סרטןללא)נשים

העובדהאתמסגירהקצוץשערה׳פוריה׳.

לאמעולםהיאכימותרפיה.טיפולישעברה
יחדמספרת.היאכךהקרחת,אתהסתירה

להרצאהמקשיבההיאנשים20כ־עודעם

ב׳פוריה׳,פלסטיקאיבר־מאיר,ערןר״רשל

המ־כריתה.אחרישדייםבשחזורשעוסקת

שתתפות,

$TS1$,המשתתפות$TS1$

$DN2$,המשתתפות$DN2$לסד־לשבועייםאחתשמגיעות
נת

$TS1$לסדנת$TS1$
$DN2$לסדנת$DN2$,ההקרנותהאםמתעניינותהשיקום

אפשרוהאםבחזה?סיליקוןעםאפשריות

״התפי־הטיפולים?בזמןשדשחזורלעבור

סה

$TS1$״התפיסה$TS1$

$DN2$״התפיסה$DN2$לאכברבריאה׳שתהיי׳העיקרשאומרת
בר־לבנההסדנה,יוזמתפוסקתרלוונטית״,

נשטיין,

$TS1$,ברנשטיין$TS1$

$DN2$,ברנשטיין$DN2$במרפאתמתאמתכאחותהמשמשת

גםצריכהאתההחלמה״אחריהשד,בריאות

)ראונשית״ולהרגיששלךהגוףעםלחיות

מסגרת(.

70עד30בנותנשיםמגיעותלסדנאות

מאזארוכהדרךשעברוומהאזור,מטבריה

והק־כימותרפיהניתוח,המחלהגילוי

רנות.

$TS1$.והקרנות$TS1$

$DN2$.והקרנות$DN2$עללהרצאותבשקיקהמאזינותהן
שינהנדודיעלהמחלה,אחריאינטימיות

סימהמהן,אחתשמשתנה.הגוףדימויועל

המלאבשמהלהיחשףמסכימה(,56שפע
מוקדםלגילויהמודעותאתלהעלותכדי

וחצי,כשנתייםלפניחלתההיאהמחלה.של

טיפולים.ועברהמהשרגושלהוצאתנותחה

ומימסרטן,נפטרז״לאבישנה30״לפני

״במ־נזכרת.היאמוקדם?״גילויעלאזשמע

רוצת

$TS1$״במרוצת$TS1$

$DN2$״במרוצת$DN2$עלתה,מוקדםלגילויהמודעותהשנים
החיים.אתמצילזהלעשותמהאיןכי

הפ־הטיפוליםובסיוםהגילויאחרי״שנה

כתי

$TS1$הפכתי$TS1$

$DN2$הפכתי$DN2$,״בעיניי,שפע.ממשיכהל׳מחלימה׳״
מבי־אתמשמעותית.הכיהתקופהזאת

נה

$TS1$מבינה$TS1$

$DN2$מבינה$DN2$אתהקושי,וכלשעברתמהכלשאחרי

היאהאמתלהיות.שיכולטובהכיבמקום

כרישחליתי,שיידעורציתילאשבהתחלה

יתחילושאנשיםליבאלאעליי.ירחמושלא
לה־צורךשאיןהבנתיהזמןעםעליי.לדבר
תאמץ

$TS1$להתאמץ$TS1$
$DN2$להתאמץ$DN2$,בתהליךמרוכזתלהיותאלאלהסתיר

לי,נשרשהשיערלשלבכשהגעתיההבראה.
ואנישליהמשפחהמצחיק.היהזהמבחינתי

שהיתהתקופהסביבשלםסטנד־אפעשינו

איתישיצטלמולבקשנהגתימגעילה.פשוט

׳אוליבהומור:אומרתהייתיואזהקרחתעם
יחד׳״.שלנוהאחרונההתמונהזאת

לעבודהפסיקהבנרל״ן,שעסקהשפע,
ההח־בתקופתעכשיו,וגםהטיפוליםבזמן

למה,
$TS1$,ההחלמה$TS1$

$DN2$,ההחלמה$DN2$ולהשקיעלעבודהלחזורלאהחליטה
להח־מלבדכלוםאותימעניין״לאבנפש.
לים,

$TS1$,להחלים$TS1$
$DN2$,להחלים$DN2$הס־נכוןאתנהגשאםמאמינהואני

רטן

$TS1$הסרטן$TS1$

$DN2$הסרטן$DN2$משתתפת״אניאומרת.היאיחזור״,לא

וחצישנתייםשאניבגללדווקאבמפגשים

גםאבלמיתוסים,לשבורליבאלאאחרי.

כלטוב.לאמרגישיםהטיפוליםאחריהרבה
סוב־עדייןאנימחדש.התמודדותזאתיום

לת
$TS1$סובלת$TS1$

$DN2$סובלת$DN2$איךללמודחייבתואנילוואימתופעות

בבוקרהלא־טובהההרגשהעםלהתמודד

שנ־בעצב,פגיעהבאצבעותהנימולועם

גרמה

$TS1$שנגרמה$TS1$

$DN2$שנגרמה$DN2$עוזרמקבלתשאניהמידעבניתוח.לי

קשים,כךכלהכימותרפייםהטיפוליםלי.

אבלההרסעםלהתמודדצריךשהגוף
גםהיום־יוםעםלהתמודדכליםצריכהאת

כזאתשחוויהספקאיןהטיפול.אחריהרבה

עושהאתולשרוד.לחיותהרצוןאתמחזקת

בחיים״.להישארכדיהכל

חיים?אושיער

(,53א׳אומרת׳מחלימה׳״,נקראת״אני

אני״אבלפאה,החובשתילדיםלשלושהאם

הלכתישנהכחצילפניבכימותרפיה.עדיין
קי־חודשואחרישגרתיתממוגרפיהלבדיקת

בלתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$אניאולטרםאונד.צריכהשאניתשובה

לאהרגשהליוהיתהלפחדשהתחלתימודה
גושאצליאובחןהביופסיהאחריואכן,טובה,

להוצאתניתוחעברתימ״מ.בגודלסרטני
בכימותרפיה.התחלתיההחלמהואחריהגוש

וכרגעמאוד,קשיםטיפוליםארבעהעברתי

נשר״כשהשיערשפע.-

סטנד־אפעשינולי,

שהיתההתקופהעל

ביקשתימגעילה.פשוט

עםאיתישיצטלמו

בהומור:ואמרתיהקרחת

התמונהזאת׳אולי

יחד׳״שלנוהאחרונה

מצ־כךאחרקלים.יותרטיפוליםעוברתאני

פות

$TS1$מצפות$TS1$

$DN2$מצפות$DN2$קטןגושליהוציאולמזלי,הקרנות.לי

אבלהשד,שלשחזורלעבורנאלצתיולא
עלכשהתבשרתיקשה.מאורזהאתקיבלתי
אבלהיהזההיום.כלובכיתיישבתיהמחלה
קשההכיהרגעאבלככהממשבשבילי

שגםמובןנשרו.שליוהגבותכשהריםיםהיה

ששקלתיכךכדיערקשה,היההשיעראובדן
כימותרפיים.טיפוליםבכלללעשותאם

והבנ־לשיערהחייםביןלבחורצריכההייתי

תי

$TS1$והבנתי$TS1$

$DN2$והבנתי$DN2$חשובה״.יותרהרבהבחייםשהבחירה

״האמתלמפגשים.איתהמגיעא׳שלבעלה

לאשמשהוהרגשהליהיתהשמההתחלה
לפניעודזהאת״עיכלתימספר.הואבסדר״,

שנהחצירשמי.באופןהבשורהאתשקיבלנו

משנההזאתשהמחלהלומריכולאניאחלי,

לבןשקורהמהעלמדבריםלאהחיים.את
פתאוםנוראי.ושינויטלטלהזואבלהזוג,

אסור:אומותרהואאםלבדוקצריךדברכל

כמושגרתית,פעולהלעשותשרגילאדם

להיחשףאסורכילשקולצריךלים,ללכת

זהכיבמסעדה,לאכולאי־אפשרלשמש;

לדברשלאקיבה;לקלקוליחששוישמסוכן

בהוצאותהגידולועלבפרנסההפגיעהעל

חווהאתהפרטיים.ולטיפוליםרפואילייעוץ

משתניםבביתהחייםכיאדיר,נפשילחץ

המ־מחדש.החייםמסלולאתלחשבוצריך

חלה
$TS1$המחלה$TS1$

$DN2$המחלה$DN2$ונפשיפיזילמשברגורמיםוהטיפולים

הזוג״.בניאצלגם

גיל־(,56ת׳בסדנה,נוספתמשתתפת
תה

$TS1$גילתה$TS1$
$DN2$גילתה$DN2$להישבשד.הסרטניהגושאתבעצמה

שהיאהסתירהלאולדבריה,נכדיםילדים

היל־אתוחיזקהלכולםסיפרהאלאחולה

עמוד 1



השניםב־51משמשתא׳,דגניהתושבת,(54)ברנשטייןלבנה

כא־לתפקידהבמקבילהשד,בריאותמתאמתכאחותהאחרונות

חות

$TS1$כאחות$TS1$

$DN2$כאחות$DN2$חולותלנשיםסדנאותנפתחוביוזמתהב׳פוריה׳.אונקולוגית

נשים׳מחלימות׳המכונהבקטגוריהשנמצאותהשד,בסרטן

גרורות.בליבלבד,מקומיבגידולשאובחנו

שלי,"סבתאברנשטיין.אומרתעבורי",שליחותשלסוג"זה
מהמחלהנפטרהשמה,עלקרויהואניאהובהמאודשהיתה

מקב־אניעליי.שהשפיעמהזהואוליקטנהילדהכשהייתי
לת

$TS1$מקבלת$TS1$
$DN2$מקבלת$DN2$מדיהטיפולים.דרךהביופסיהמרגעאותןומלווההנשיםאת

ל־6008ביןומתוכןנשים,כ־04במרפאהלהיבדקמגיעותשבוע

למרפאהאותןמזמינהכשאניכלל,בדרךבמחלה.לוקותבשנה

מדו־במהמבינותהןהביופסיה,שלהפתולוגיתהתשובהבעקבות

בר,

$TS1$,מדובר$TS1$

$DN2$,מדובר$DN2$מאובחנתכלבטלפון.דברשוםכמובןלהןאומריםלאכיאם

דרךלאורךאותהולהנחותידלהלתתשצריךמישהיזאתחדשה
לאשה.מאשהדומהתהליךלאוזהומיוסרת,ארוכה
מעברגםמשמעות,לושישנשיאיברהואשהשדנשכח"בל

כעלעליומסתכליםאנחנורגיש.אזורזההתינוק.שללהזנה
לפניהנשי.הגוףשלובדימויבאיזוןהגוף,שלביציבהחשובחלק

בריאה׳.תהיהשהאשה׳העיקרהיתההתפיסהעשורים,שלושה

צריך.היהכשלאגםהשריר,כוללהשד,כלאתמורידיםהיו

1שחזורהיהלאכיפרוטזה,צריכותהיווהנשיםנוראיהיההעיוות

וצלקתנוראיכיעורעםשד,חסרשלמצבחוותההאשהמיידי.
הכירורגיתהפעולהאתלמזערהתחילוהשניםעםמשמעותית.

מגיעיםפלסטייםניתוחיםבאמצעותלגמרי.שונההגישהוכיום
מצוינות".לתוצאות

בדרך"אניהשנים.לאורךהנשיםעםקשרעלשומרתברנשטיין
משתפותהןאחת"ולאאומרת,היאהמשפחה",אתמכירהכלל

ולא־בןחיתנהאחתהטובותבבשורותמכן,לאחרשניםאותי,

חרת

$TS1$ולאחרת$TS1$

$DN2$ולאחרת$DN2$תחליםשהאשהמקווהשאנימקריםהרבהישנכד.נולד
נשיםהרבההאחרונותבשניםזאת,עםקורה.לאזהאבלותשרוד

נותןזהנכונה.לאכברמוות׳שווה׳סרטןוהמשוואהמחלימות,

כוח".המון

דח־־ננוזםאתי

לעצמינתתי"לאסובלת.אותהשראודים,
שק־ימים"היואומרת.היאלמענם",ליפול,

מתי

$TS1$שקמתי$TS1$
$DN2$שקמתי$DN2$,לעמודיכולתישלאלמרותובישלתי
אתבקבוצהלדיוןמעלההיאהרגליים".על

משתנה.הזוגבןעםשהאינטימיותהעובדה

כלבכלל,בךייגעשמישהויכולהלא"את

עצמך",עםטובלאמרגישהאתכואב.הגוף
מגלה.היא

ניתוח,רצוהדבריםהגילוימרגע״אצלי,
אלים.סרטןהיהזהוהקרנות.כימותרפיה

ומידהשדשלחלקיתלכריתהניתוחעברתי

לאשעדייןלמרותלפלסטיקאי,הלכתי

מיניכלשרטטהואאיתי.קורהמהידעתי

יוציאווכמהייראההשדאיךציורים

ההח־גםיפה.חזהלילהיותשהולךוהבנתי

למה

$TS1$ההחלמה$TS1$

$DN2$ההחלמה$DN2$הטיפוליםשתקופתלמרותקלה,היתה
הג־נשר,השיערפתאוםמאוד:קשההיתה

בות

$TS1$הגבות$TS1$

$DN2$הגבות$DN2$עליתימהתרופות.נפוחהוהייתינעלמו
לצהבהבוהפךהשתנההעורוצבעקילו10

שלבנהזוכרתאניזוועה.פשוטנראתי

לךתהיהאזנורא,׳לאואמרה:אותיהרגיעה
הגי־עלתשמחיגדול.סיפורלאזהפאה,

לוי

$TS1$הגילוי$TS1$

$DN2$הגילוי$DN2$.פעםטיפולעוברתעדייןאניהמוקדם׳
זהמבחינתיזאת,ולמרותשבועות,בשלושה

היה".כלאהיהלישקרהמהכלעבר

כ7ו7""הכ77ויפו7

שנפטרהאחותאיבדהלילדים,אם,(52)ל׳

שהיאכשנהלפניכשגילתההשר.מסרטן

"סרטןלמשפחה.לספרחששההיאחולה,
בקולמודההיאמוות",שווההיהמבחינתי

ידעתילאברורה.משוואההיתה"זאתסדוק,

אחרי׳סרטן׳,המלהאתשובאומרתאניאיך

עברה.היאמהוראינומשפחהבתשאיבדנו

לכ־ניתוחעברתיקשה.היתהההתמודדות
ריתה

$TS1$לכריתה$TS1$
$DN2$לכריתה$DN2$,והקרנותכימותרפיהכךאחרחלקית

כלול׳.׳הכלטיפול

למותכמוהםהכימותרפיים"הטיפולים
בבוקר,קמהבקושיאתמחדש.ולהיוולד

אםקיום.לצורךרקקמהמתפקדת,בקושי

טוב.כברזהמשהו,לאכולמצליחהאת

לאביום,שעותכמהעבדתיתקופהבאותה
הייתישלאימיםהיואבללעצמי,ויתרתי

במיטה.להישארהיההרצוןלנהוג.מסוגלת

ולה־במראהלהביטלךגורמתההתקרחות

בין:

$TS1$:ולהבין$TS1$

$DN2$:ולהבין$DN2$ההתקרחותלפניסרטן.חולתפה׳יש
החולשהאתהמחלה,אתמרגישהרקאת
אתרואהלאאתאבלהתופעות,שארואת

והריסיםכשהגבותהעיניים.מולהמחלה

עםשהלכתיהאמתקשה.רגעזהנושרים

כובעשמתיהסתרתי.לאבגלויהקרחת

החולים".בביתאותווהורדתיקסקט
היוםעדאךההחלמה,בשלבכבראמנםל׳

שח־ניתוח"עברתיטיפולים.עוברתהיא

זור

$TS1$שחזור$TS1$

$DN2$שחזור$DN2$מספרת,היאחזה",להרמתניתוחואיתו
ממהיפהיותרזהשעכשיואומרת"זאת

עםלהתמודדצריכההייתישלאכךשהיה,

מת־אניזה,עםיחדשלי.הנשיותסוגיית

מודדת

$TS1$מתמודדת$TS1$

$DN2$מתמודדת$DN2$בזיכרון,פגיעהנפיחות,השמנה,עם
כן".לפנישהייתימהלאאניבלבול
גדולהשמחהחשההיאל',לדבריכיום,

שקורהמה"אתהקשה.התקופהאחרישהיא
עצמן",המשתתפותרקלהביןיכולותבסדנה

מו־שלנווהשיחותהגוף"שפתאומרת.היא

בנות

$TS1$מובנות$TS1$

$DN2$מובנות$DN2$פנימיקודזהזה,אתשעברהלמירק

שלישהחברותמהלהביןיכולהאנישלנו.

סודותעםמתמודדותחלקןאומרות.לקבוצה

במהשאיןלמרותזה,עלמדברותלאהן

אתלהכילמתקשותעצמןהןאבללהתבייש,

ככישלון,המחלהאתשחווותכאלהישזה.
חששישוכן,נמוך.עצמידימוילהןשישאו

׳איזובנוסחומתגובותהסביבהשלמרחמים

יכולהאתכזה,בפורוםסרטן׳.להישמסכנה,

אניעלייך.שעוברמהולחלוקמידעלקבל

הייתיבשעתוכוח.ומקבלתהרצאותשומעת

עשומהאותיענייןולאבהישרדותעסוקה

מהגוף.הסרטןאתלישיוציאורקבניתוח,לי
של־מרתון,כמוזמןהיהלאמהר,היההכל
נפש

$TS1$שלנפש$TS1$
$DN2$שלנפש$DN2$הסדנה,בעזרתגםהיום,מקום.בואין
שעברתי".מהאתלהכיליכולהאני
עםביחסיההשינוייםעלמדברתל׳גם

גורםעצמוהניתוחוגםכואב"הכלהזוג.בן

ואנישורפותעדייןההקרנותבחזה.לשינוי

שישחושבתאניאחרי.חודשיםכמהכבר

מי־מאשרנפשיתאינטימיותיותרבינינו

ניות.

$TS1$.מיניות$TS1$

$DN2$.מיניות$DN2$תקופותעובריםוכעסים,משבריםיש
׳למהשואלתשאתימיםישדכדוך,בכי,של

כאןישמשברכלכמוקרה׳.זהלידווקא

דבר,שלבסופווהפנמה.הכחשהאבל,אובדן,
בחיימשמעותיתתפניתהיההמחלהגילוי

השקפתולאחרי,ללפנינחלקיםהחיים

אתאחר.העדיפויותוסדרמשתנההעולם

מהרבהחשובהיותרשלךשהבריאותמבינה

ובכלל,בישולניקיון,למשלכמודברים
המחלה,אצליכשהתגלתהאחרים.לרצות

אניהיוםמפלצת.כמובשביליהיתההיא

אבלשיש,נוראהכיהדברלאשזהיודעת

תחזור".שלארק

עמוד 2


