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אודחופה,הצלהלקריאתבעיצומהנענההר-נוף׳

שתשלאדםבדחיפותלייעץכדיהדלתאלנקרא

השבת.יוםבעצםלכאביומזורלמצואומבקשברע

סעודתשלשגרתי)לא(תיאורעודזהולכאורה,

ה׳הצלה׳ארגוניממתנדביאחדכלבביתשבת

עודאינוהביתבעלתטעו:אלאבלהרבים.

ד״רבארץ,הקרדיולוגיםמבכיריאחדהואמתנדב.

היחידהשלמייסדמנהלשטיינר,אברהםהללר׳

הרפואיבמרכזואלקטרופיזיולוגיהקצבלהפרעות

שבטבריה.׳פדה-פוריה׳

לשעותמחוץאליופוניםשרביםרגילכברהוא

במרפאותיו.אוהחוליםבביתשלוהעבודה

רוציםאנשיםכאן.המדינה׳ל׳מנהגכבר"התרגלתי

הכנסתבביתאלייופוניםהדרךאתלעצמםלקצר

מקוםבכלובעצםבחתונות,התפילה,אחרי

התכנסות".

מוכרת,דמותהואהחרדיבציבוראםאבל

דעתו,לחוותמחכיםרביםישיבותוראשיורבנים

שטיינרד״רעלהבתקשורתהכותרותשאלהרי

היחידהכמנהלכשבתפקידוהאחרוניםבשבועות

הקרדיו-במערךהשתילוב׳פוריה',קצבלהפרעות

בתקשישהללאה,לבקוצבשבניהולוווסקולארי

האזורזהוהצפון.באזורהקיבוציםמאחד104

להפרעותיחידכמומחהשטיינרד״רחולששעליו

קצב.

מקוצרסובלתכשהיאל׳פוריה׳הגיעההקשישה

מספרכשנה",״לפנימאד.נמוךומדופקנשימה

מעניקשהואמסוגוראשוןבראיוןשטיינרד״ר

הכרה,אובדןבשלאושפזה״היאל׳משפחה',

שהייתהסיפרהכשבועיים,לפניהאחרון,ובאשפוז

שלה,הא.ק.גבבדיקתראינולפעם.מפעםמתעלפת

ולאחראתהשוחחנובלב.החשמלבזרימתהפרעות

להשתילוהחלטנוהרפואי,הצוותשלדיוןשקיימנו

קבוע״.לבקוצבלה

שטיינרוד״רמקומית,בהרדמהבוצעהההשתלה

מאדבצורהפעולהשיתפה״החולהמרוצה:היה

רבה,בהצלחהבוצעההפעולהוטובה.סבלנית

ידיעלמופעלותשלההלבפעימותכלוכעת

הקוצב״.

לביצועחששלוהיהלאאםשואליםכשאנו

שטיינרד״רמבוגרת,כהבאישהמורכבכההליך

משתילשהואהראשונההפעםאכןזוכימציין

לאנשיםשיש״הרזרבותכזה.בגיללחולהלבקוצב

מאדבצורהלפעולצריךולכןמוגבלות,כזהבגיל

שלהלצרכיםשמתאיםקוצבהכנסנוזהירה.

ועדייןוערניתצלולההיאהלב.תזמוןעלוישמור

למנועחשובלנוהיהלכןהקיבוץ,במתפרתעובדת

ולשפרהכרהואובדןנפילותשלנוספיםאירועים

חייה״.איכותאת

הקשישההקוצב,השתלתאתריספוריםימים

טובמרגישההיאכיסיפרהשחרורלפנישעמדה

לקחתכדיתגיעהשמוניםבתשבתהוממתינה

הביתה.אותה

הרבידמעות

עםבחלקםהנמניםהנוכחיים,מטופליועל

מסרבהואהחרדית,הציבוריותשלהעיליתשדרת

משחזריםכשאנואולם,ובצדק.לדברבתוקף

נזכרהואצדק׳,ב׳שעריהתמחותוימיאתעמו

זצ״לאלישיבהגרי״שמרןשלאשפוזובתקופתמיד

אחרים.רביםועוד

אירעאכןבזיכרונו,החקוקיםהמקריםאחד

סבב,שבהןהמחלקותבאחתמתמחה.בעודו

ה׳נתיבותבעלמסלונים,האדמו״רכ״קאושפז

גילהלחדרו,שנכנסהצעירהמתמחהזי׳׳ע.שלום׳

השיבלשלומו,"כששאלתיומיוסר.דומעהרביכי

לפנישנייהדעתחוותלקבלנוהגהואכיהרבילי

מלצר,לד״ר׳המתנתיעושה.שהוארפואיצעדכל

שאלתיהמאוחרות.הבוקרבשעותהגיעוכשזה

שנערךהרופאיםבביקורנכחלאמדועאותו

מלצר',ד״רליאמרשאזאלאהמשמרת,בראשית

בשלאיתר׳כימחדש,התעוררובכיוהרביהוסיף

הי״ד׳.החייללבנובאזכרהשנכחהעובדה

ומשחזר,שטיינרד״רממשיךלראות",״נדהמתי

שלבצערומאודובכלהשתתףהקדושהרבי״כיצד

שניםנפלמלצרד׳׳רשלשבנוולמרותיהודי,כל

עדממשכך,כלהרביהצטערעדייןכן,לפנירבות

נשמתו״.עמקי

הלבביהיחסואתשלוהפניםמאוראתואכן,

שטיינרד״רינקאדם,לכלמתייחסהואשבו

שהשיבוהימיםכלחסהשבצלםישראלמגדולי

בכלראשועלברכותובהרעפתטובהבהכרתלו

חיונייםבצמתיםפרטניתהדרכהלצדיפנה,אשר

שלמהרביהגאוןממרןהתללהכריע.נדרששבהם

ישעיהויהושערביוהגאוןזצ״לאויערבאךזלמן

אחרגםאותווליווהשהמשיךזצ״ל,נויבירט

מרןלוהיהתקופה,כשבאותההגרש״ז,פטירת

לעיניים.זצ״לאלישיבהגרי״ש

כהלכתהשבת

לאחדאחדנעשושטיינרד״רשלצעדיו

ואכן,המובהקיםההלכהמוריעםבהתייעצות

הבא,המקרהשיעידכפיכגמולו,לוהשיבומשמים

כרופא.בתולדותיוביותרהמכריעאולי

שמירתנושאהיהצדק׳ב׳שערישהתמחהבימים

הד״רשנים,שמונהשלפניאלאיחסית.קלהשבת

שללרפואהביה״סבוגרהיהשכברהצעיר

במחלקההתמחהובהדסההעבריתהאוניברסיטה

להתמחותביקשובקרדיולוגיהפנימיתלרפואה

במרכזיםואלקטרופיזיולוגיהקצבבהפרעות

בארה״ב.הנחשבים

במרכזיםנגמרתבלתיראיונותסאגתהחלהכאן

במקומותראיונות״עברתיבארה״ב.הרפואיים

עלהבשבתשליהתפקודנושאבכולםאךחשובים,

לעבודה״.קבלתיעלוהקשההפרק,על

שטיינר.ד״רשלהטלפוןצלצלהימיםמןביום

החוליםביתשלהציבוריחסיאשתהיתההקועל

בקרדיולוגיתכמומחהאזכיהןשבוצדק,שערי

נוצריתאודנל,מד״רשיחה"קיבלנותשס״ה.משנת

כילישאמרהלב,ספיקתלאיומומחיתקתולית

מהארץ״.דווקאמתמחהמחפשתהיא

שטיינר.ד״רהקשההשבת?לשמירתבאשרומה

מתנאי"אחדהציבור.יחסיאישפסקדאגה","אל

שומרביהודימדובראםכיהוא,המילגהתורם

אתלושיאפשרוהתנאיםכללויינתנושבת

שמירתה..."

התקיימושמימיים,רגעיםבאותםכימסתבר,

ראשועלשהרעיפוהברכותכלשטיינרבד״רבו

עושהעצמומצאוהואלדורותיהם,ישראלגדולי

היוקרתיבמרכזקצבבהפרעותלהתמחותדרכואת

Krannert Instituteof Cardiologyשל

.IndianaUniversity
הפרטים:כלשטיינרלד״רהתבהרובהמשךרק

עיראינדיאנפוליס,שלהנודעיםמגביריהאחד

אישיותהייסטן,מארקאינדיאנה,מדינתשלהבירה

ובתחילהלבמבעיותסבלכשלעצמה,מרתקת

אצלמזורמצאבהמשךאךקליניק',ב׳מאיוטופל

ספיקתלאיהיחידהמנהלתאודנלג׳קיד״ר

הטיפול,במהלךאינדיאנה.באוניברסיטתלב

מכלמתמחיםלנו״ישבקשה:לפניושטחההיא

וממצרים.מירדןמסוריה,מלבנון,העולם:רחבי

הייסטןמהארץ״.מתמחהלנוהיהלאעודאבל

מלגהיעניקכיחגיגיתוהודיעהכפפה׳את׳הרים

הוסיףאךישראלי,רופאשלהתמחותשתאפשר

שומרהואאםלמתמחההמאפשרסעיףבחוזה

מילר,וד׳׳רצ׳ןד״רבשבת.מעבודהלהימנעשבת

שניהלוקצבבהפרעתבטיפולהמומחיםמגדולי

ההתמחותתוכניתקיוםאתעודדוהתוכנית,את

הזה.התוואילפי

התרגשת...בוודאי

ומארקגלויה,דשמיאסייעתאהייתה״זו

יהודיהואעבורי.השמימיהשליחהיההייסטן

עלמפוליןארצהשהגיעשואהפליטשהיהחם,

אךתש״ח,במלחמתנלחםה׳אלטלנה',אניית

אחריפרנסהמצאלאבאצ״לשירותובגלל

תושייה,וברובלארה׳׳ב,נדדכלבחוסרהמלחמה.

אדירלגבירהפךקשהועבודהדשמיאסייעתא

)ובנוסף,בבעלותואבותבתישלבשורההמחזיק

לפניעדבבעלותושהיהבאינדיאנהמרכזיבנק
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הניתוחיםבחדרטטיינרפרוס'נפגשים.ותורהבשרפואה

בטבריההחודיםביתעולמי.מובילבניתוח!ינזם".ל/גורמיםאנשיםגדולהכיהנזק"את

הקהילהאתמחזיקיםואחיווהואספורות(,שנים

באינדיאנפוליס.היהודית

הזושלמלגההחליטואנה-רות,ואשתו"הוא,

הםמעולים.גשמייםתנאיםגםיצטרפושתרמו

לצרכינובדיוקהמתאימהדירהלנוהעניקו

הגדולות)שלשילדיםארבעהעםחרדיתמשפחה

איעקבהקודש,בארץהלימודבמוסדותנותרו

המלאים,הארונותלצדיהודי(.תיכוןשלקיומו

למשל,עבורנופרטכלעלהחשיבהאתגםגילינו

אתהרגשנוכיורים...שניעםחדש,היההמטבח

כלמלאים׳...בתיםעקב:בפרשתהכתובהתגשמות

מפעימההייסטןהזוגבנישלליבםנדיבותטוב׳.

להתמחותשנסעוחבריםלנוישהיום.עדאותי

השםברוךאנחנו,ובמחסור.בעוניותיובארה״ב

מדהימה״.דשמיאלסייעתאזכינובזכותם,

הזו?היגלות׳ארכהזמןכמה

השנייה,בשנהתשס״ט.עדמתשס״ז"שנתיים.

החליטה,נפשבמסירותממששליהחילאשת

שלנסיעהבמרחקלהתגוררהילדים,חינוךעבור

למקוםצפוניתמיילמאהשעות,שלשכמעט

השבועימותובמשךהתולים,לביתסמוךשהותנו

ישיבתיתקהילהקיימתשםבנד,לסאוטנסעה

הרבנית,וזוגתוגטינגרהרבידיעלשנוסדה

וכלאברכיםכוללתורניים,חינוךבתיבהשהקימו

להתחנךהילדיםיכלוכך,הקהילתיים.המוסדות

מתאימה.באווירהולחיות

העבודההצעתשלמרותהסיבהגםהיתה"זו

חשבנולאההתמחותסיוםעםמידשקיבלתי

ארץמלבדהילדיםלחינוךיותרהולםמקוםעל

הקודש״.

מיוחדתיוזידהלהקיםההצעהמגיעהמתי

ב׳פוויה׳?קצבלהפרעות

מחסירים

פעימה

שטיינר,ד״רמסבירלב,מדוםמוות

בארה״בהממיתה׳מיני-מגיפה׳הוא

זהובשנה.איש000,003כ-לבדה

תוךהמתרחשככזההמוגדרמוות

ונגרםהתסמינים,מתחילתשעה

נחסםשבולבהתקףידיעללרוב

ללב.דםהמספקיםמהעורקיםאחד

לאיגורםלשרירהחמצןהיעדר

קצבולהפרעותחשמליתיציבות

קטלניות.

מגורמיםנובעמהמקריםחלק

קודם,לבמהתקףנזקכמונוספים

תסמונותאוהלב,בשרירדלקות

במבנהלפגועהמסוגלותגנטיות

להפרעותלגרוםאוהלבשריר

ישכזהאירועמתרחשכאשרקצב.

מיידי.באופןחשמלי׳׳היפוךלבצע

דפיברילטור,ידיעלהחשמלמכת

ומביאההקצב,הפרעתאתמפסיקה

למתןעדמכן.לאחרתקיןלבלקצב

לבעיסוילבצעישהחשמל,מכת

בשללמותנזקלמנועכדיוהנשמה,

חמצן.היעדר

כאלואירועיםבמניעתהצורך

בתהליך,צופהבהיעדרקריטי.הוא

חובשאוהחייאתלבצעהיודע

הסיכויבדפיברילטורהמצויד

׳׳><עלועומדזעוםתינולשרוד

אוכלוסיותשלמוקדםזיהויבנוסף,

דיוק.בחוסרולוקהקשה,בסיכון

בסיכוןהנמצאותאוכלוסיותישנן

לבמהתקףשסבלואלוכגוןגבוה,

חדרבתפקודקשהירידהעםקודם

בדוםהלוקיםלרובמנגד,שמאל.

קודמת.ידועהלבמחלתאיןלב

למחלותסיכוןגורמיבעלירקהם

לחץויתרסוכרתעישון,כמולב,

מפחיתההעישון"הפסקתדם.

לבלדוםהסיכוןאתמשמעותית

לתץ-דם",וביתרבסוכרתטיפולוכן

שובומפצירשטיינרד״רמצהיר

ושוב.

ביותרהגבוההסיכוןלקבוצת

מושתל,מכשירקייםקצבלהפרעת

בפרפורהמטפלמאוד,אפקטיבי

המושתל.הדפיברילטורזהותדרים.

בעלאדםלכלשלאהיות״אבל

אנידפיברילטור,מושתלגבוהסיכון

החייאהלערכותלצרףממליץמאוד

להציבאוראשונהועזרהבסיסית

במקומותחיצונייםדפיברליטורים

בבתיכמוציבוריתהתכנסותשל

ד״רקוראחינוך״,ומוסדותכנסת

שטיינר.
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בסופולפנינו.עלואופציותומספרארצה,״שבנו

גליקסוןמיכאלפרופסורעלייהשפיעדברשל

בתלקצבלהפרעותמרכזמנהלהינושכיוםמי

בישראלהקרדיולוגיהאיגודונשיאהשומר

חדשה.יחידהבעצמילהקיםהאתגראתשאקח

השוכןב׳פוריה׳הייתההפרקעלשעלתהההצעה

מהמרכזיםמרוחקכולוהצפוןכשאזורטבריה,ליד

ובירושלים.שבמרכזהרפואיים

זילברשטייןיצחקרביהגאוןעם"התייעצתי

לרופאהפכתיוכךהצעד,אתלעשותאותישעודד

ייאמרגדול.כהאזורעלשחולשמסוגויחיד

יעקבהרבלשעבר,הבריאותשרסגןשללשבתו

הפריפריהפיתוחאתעיניולנגדשראהליצמן,

אותישעודדומהגורמיםאחדוהואבה,והרפואה

אותוכששאלתיפוריה׳.ל׳פןהמשאבייאתלהפנות

יחידהתיבנהלדעתואםהרפואיבמרכזבביקורו

ואני'הבטחתי,השיב:הואבטבריה,קצבלהפרעות

שההבטחהלצייןלמותרהבטחות׳.לקייםנוהג

האפשרי״.המשוכללהרפואיהציודכלעלקוימה,

הגח׳חגורל

יהודהמרדכיהרבלאביויורק,בניונולדהוא

באוניברסיטתלפילוסופיהפרופסורשטיינר,)מארק(

פרופ׳אביו,יורק.ניושבעירמהמכובדותקולומביה,

מבטיחהאקדמיתקריירהבאמצעהיהשטיינר,

להצטרףלירושליםנקראכאשרהבריתבארצות

העברית.באוניברסיטהלפילוסופיהלמחלקה

׳ישיבתבת״תהלל-אברהםהילדלמדאז,עד

עלותשל״ז,בשנתוו,בןובהיותוחיים',׳חפץ

העצמאיהחינוךשלוגןבביתהתורהתלמודארצה.

עלייהקליטתבוביצעולויכטרהרבהמנהלעםיחד

פועלו.ואתהמנהלאתלטובהזוכרוהואמרשימה,

׳שערלישיבתעבריורק,לניוחזרוכשהוריו

זליגרביהגאוןשלשבטותחתיורק,בניוהתורה׳

זצ״ל(.שקאפשמעוןרבישל)חתנוזצ״לאפשטיין

הגרת״יברכיעללהתחנךהמשיךארצה,כששבו

ביבנה.בכרםזצ״לגולדוויכט

ללימודיוהמשיךהצעיר,הללנישאשניםבאותם

כדיתוך׳הדסה',העבריתבאוניברסיטהרפואה

קדושתבעייתהתעוררההמעשיים,הלימודים

המת.וכבוד

לנווהמציאלסייע,הבטיחהמורים״אחד

מהימנותאךהלכתית,בעיהאיןבהאפשרות

רבותהתלבטתיבספק.מוטלתהייתהעודהעניין

שהיתהדלתו,לעיניים.ליהיהאויערבאךוהגרש״ז

מאזעבורי.גםנפתחההשם,מבקשלכלפתוחה

לעשות,מהכדתבעצתולשאולכשעליתיולתמיד.

לנהוג.כיצדאותיהדריך

אתגרים.מלאתתקופהזוהיתה"מבחינתי,

דתייםההלכה,עלהרבההקפדתנובשללמעשה,

מקוםחוסרובשללקבוצתנו,להצטרףביקשורבים

גורל..."להטיללנושהמליץזההיהגםהגרש״ז

קבוצתהסטודנטיםיסדותקופה,לאותהבמקביל

תמיכהשהעניקלוייעקבהרבלימודבראשות

זמןבאותושלמדולרפואההדתייםלסטודנטים

במשךהעברית.האוניברסיטהבשלוחתבהדסה,

אתבעיון״למדנושבת.בהלכותעסקושנתיים

בשיעוריםזכינוובמקביל,שכ׳׳ת-שכ׳׳ט,הסימנים

שילהרבימהגאוןגםכמוזצ״ל,נויבירטמהגרי״י

בעלאברהם,סופראברהםומפרופסורזצ״לרפאל

׳פנימית׳מחלקתמנהללשעבראברהם׳,׳נשמת

ליחסייסודאבןמהווהשספרוצדקבשערי

עברשלוהראשונההמהדורהועלרפואה-הלכה,

במילה".מילהאויערבאךהגרש״זמרן

התעוררו?הלכתיותשאלותאיזה

אחדעיד,אתמדד״ראלייפנההמקרים,״באחד

והציעב׳הדסה',הכירורגיותהמחלקותממנהלי

נטילתכבד.השתלתבניתוחאליולהתלוותלי

פיעלבעייתיתהיאמותימוותשמתמאדםכבד

חסד,לשעריורכבתיאופניי,עלעליתיההלכה.

בפניוהרציתיאוסישקין,שברחובהביתאלעליתי

שמרביתשהקדמתילמרותשאלתי.אתהגרש״ז

שלמהרבימנתח,רופאאהיהשלאהםהסיכויים

בניתוחמהשתתפותהימנעבאחת:פסקזלמן

להשתתףשתוכלכדיהכלעשהאבלהכבד,הוצאת

שעלייהייתה,שלוהראייהההשתלה.בניתוח

שיותר..."כמהלדעתלשאוףכרופא

בחזיתמכוניותשתי

בעלנויבירט,יהושעהרבאצלגםכאמור,

הצעירשטיינרד״רמצאכהלכתה׳,שבת׳שמירת

גםוהייתי״זכיתיהייחודיות.לשאלותיומענה

מקטמון,אליעזרובבערדברביהגאוןאצלבן-בית

לייעץגםהואעניינים.וכמהבכמהאותישהדריך

החולים,מביתהליכהבטווחולהתגוררלהישאר

רגלי,צעדתיבשבתליששובצוהמשמרותכשאל

באופן׳ותיקין׳להתפללהחילותימאז,ושוב.הלוך

הזה".היוםעצםעדבומחזיקשעודנימנהגקבוע,

ה׳ותיקין׳מנייןמקימיעםנמנהשטיינרד״רואכן,

עברשאליההשכונהנוף,שבהר׳איתרי׳בביהכנ״ס

יותר.מאותרלהתגורר

הרבלייעץבכיר,לרופאשהפכתי"לאחר

הריבשבת,רפואיתכוננותשלשבמצבנויבירט

שיותרכמהלצנתורלהגיעעלייקרדיולוגשכרופא

לביתרגליתבהליכהטעםאיןפסק,ולכן,מהר,

פעםלאאושפזהוא

בישעריבמחלקתנו

אותיוהכירצדקי,

לאאםגםהישב

עבורושקיבלכמי

גורלהרותהחלשות

כאחדלפחותאך

בתקופתהןלושעזר

לאחרוהןכמתמחה

מתכונותאחתמכן.

הכרתהיתהנפשו

והואהנדירה,השוב

גםכךעלהקפיד

קל,לאבמצבבהיותו

ומיוסרכאובבעודו

לביתוסמוךאויערבךהגרט״זמרןמלאך".ו׳ול"חשיבה
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מכוניות,שתישטיינרלד״רהיומאז,החולים״.

ביתו,ידעלשבתבערבחנושתיהןחמיו.ושלשלו

נהגעםהתוליםמביתבחזרהלנסועמקפידכשהוא

ידעלשובלרשותועומדהנוסףכשהרכבנכרי,

שתינותרואףפעםשנית.ויוזעקבמידההבית

פעמייםשהוזעקמאחרצדק׳,ב׳שעריהמכוניות

השבת...באותה

הופנואויערבאך,הגרש״זפטירתאתרלימים,

אלישיב.שלוםיוסףרביהגאוןלמרןשאלותיו

להפרעותכמומחההכשרתוערבזמן,באותו

שאביהמשפתהכאוב.מקרהלידיוהתגלגלקצב,

אלאלב.לקוצבמחוברוהיה׳גוסס',בגדרהיה

המכשירהאמתלעולםשבדרךפחדהשמשפחתו

שהואכפיכואבותומכותחשמלגליישלח

הסדירה.מפעימתופוסקשהלבעתבכלעושה

ישהאםכבדה,היתהשטיינרד״רשלההתלבטות

שנוצרה.בסיטואציההמכשירלכיבויהלכתיהיתר

היותאךנויבירט,לרבפניתיהעת״באותן

ביקשנילבד,להיתראלפסוקרצהלאשלדבריו

הגרי״ששלמעונואלחדאבצוותאעמולסור

נסיעתוערבאזעמדנויבירטהגר״יאלישיב.

כביכולונכנסשלו,הכשרותמערכתעבורלתו״ל

ליהורהוהגר״ייתד,נכנסנומהגרי״ש.להיפרדכדי

השאלה.אתלהציג

החשיבהחדותהשם.כמלאךהיההגרי״ש

תפיסהיכולתהוכיחוהואמדהימה,הייתהשלו

בדקותהסברתיבמהירות.מורכבותבעיותשל

ראההחדשני,)הקוצבהדפיבילטורעלספורות

להפסקתתנאיםשלשהמידהציבוהגרי״שלהלן(

מסיבותלמותעומדשהמטופלהמכשיר:פעילות

אכןשהחולהבמכשירמהטיפולולאאחרות

מתייסר.אכןשהתולהסופני

בגרי״ש?שפגשתהראשונההפעםהיתהזאת

במחלקתנופעםלאאושפזהואשלא.״בוודאי

כמילאאםגםהיטבאותיוהכירצדק׳,ב׳שערי

לפחותאךגורלהרותהחלטותעבורושקיבל

לאתרוהןכמתמחהבתקופתיהןלושעזרכאחד

הטובהכרתהיתהנפשומתכונותאחתמכן.

לאבמצבבהיותוגםכךעלהקפידוהואהנדירה,

נכנסתיאשפוזבאותוומיוסר.כאובבעודוקל,

התייחסותאליוהפנהומיידלצידי,כשבנילבקרו

תלמיד-חכם.לגדולשיזכהמברכוכשהואמיוחדת,

שלו.הטובהכרתהסתיימהלאבכך״אולם

לאינדיאנפוליס,צאתנושלפניבלילהבתשס״ז,

וארבעתאשתיעםאניאליוהוכנסנוחריגבאופן

וילדילדכלהגרי״שבירךמחלתו,כשלמרותילדיי,

עבוריברוחניות.בהצלתהצרכיופיעלרבבדיוק

ובגשמיות׳.ברוחניות׳הצלתההמילים:אתהוסיף

ענהמילין,אלפישלממרחקגםימים,״באותם

לדעת-לשאולכשטלפנתיבעצמולעיתיםלי

הואכינראההיהשאלות.בפנייכשהתעוררותורתו

אלאבעולמולואיןוכילהשיב,ומזומןמוכןתמיד

יממתו״.מרביתאתשסבבההמופלאההתמדתואת

טלפוניתששאלתספציפיותשאלותזוכואתה

מאינדיאנה?

באינדיאנפוליס,מגורנובתקופתרבות,"פעמים

שלגםכמומשפחותשלאירוחהפרקעלעלה

חששנומצוות.תורהשמרולאשעדייןחולים,

לארוחותאותםמארחיםשאנוכךשבעקבות

הביתהבדרךהשבתאתלחללעלוליםהםהשבת,

בגללנו.

אריה,ר׳נכדו,הגרי״ש.מרןלבית״התקשרתי

לסבוהשפופרתאתהעבירומידלטלפוןליענה

יחללושהםסבירותיש׳אםנחרצות:שפסקהגדול

לכן,מכך׳.להימנעישהאירוח,בגללהשבתאת

אתסובבנותמידבאינדיאנפוליס,שהותנובתקופת

בצורהלביתםיחזרושהאורחיםכזובצורההדברים

שבת״.חילולשתמנע

הצפוניתהחזית

המחוזלמנהלשטיינרד״רפנהשנים,ארבעלפני

והציעבארץ,המובילותהחוליםמקופותאחתשל

במרפאתהלבקצבלהפרעותמומחהלשמשלו

היתהבמומחה״,צורךאין"בצפון,בטבריה.הקופה

בחיפהאביב,שבתלמסתבר,הלקונית.התשובה

לא.בטבריההלב.בקצבהפרעותישובירושלים

600מאז,שחלפוהשניםמעטשבמשךאלא

הקרובהמהסביבהושכניהםטבריינייםמטופלים

ב׳פוריה׳.שטיינרד״רשלידיותחתעברוכבר

׳איןכיאזהגיבשמנהלהתוליםקופתאותהבקרוב,

להפרעותצפוניתמרפאהלחנוךמתעתדתצורך׳,

באזורויחידמומחהרופאיכהןשבהקצב,

נוף.בהרושובתבטבריה,השבועבימותהמתגורר

היום,׳פדה-פוריה׳החוליםשבבית״הציוד

לפחותערךשווההואבעולם,מהמתקדמיםהינו

המוביליםהתוליםבבתיכבודששוכןציודלאותו

הנהלתשמשבחשטיינרד״רמעידהארץ״,שבמרכז

מבית׳פוריה׳לפיתותרבותשעשתההחוליםבית

כמההמכילמרכזיחוליםלביתפריפריתולים

״היחידהמיילדות,ולסת,פהמובילות:מחלקות

שבהולבתזהמחלקתגםתיתנךובקרובשבניהולי,

המומחים".טובייטפלו

עלשטיינרד״ראחראיעבודתו,במסגרת

וקוצבים.קצבהפרעתשלהמומחיםמרפאת

קוצביםמשתליחוליםאחרועוקבמשתילהוא

בירורמבצעתדריים,דווקוצביםדפיברילטורים

אלקטרו-בדיקותמבצעקצב,הפרעותואבחון

ד״רוטיפוליות.אבחוניותפולשניותפיזיולוגיות

שלותכנותבהשתלהמומחהאפואהואשטיינר

השונים.מסוגיםקוצבים

שטיינרלד״רהמונחים,ממגווןהתבלבלתםאם

מושתליםלב"קוצביברזל.שלסבלנותיש

הכרהאבדןאוחולשהיששלהםלמטופלים

השתלתכאלו,במקריםנמוך.לבדופקבעקבות

הבעיה".אתלפתוריכולהקוצב

איטילבושקצבלאדםנדרשת,קוצבהשתלת

השתלתפעימות.מחסירהואשלעתיםאומידי

שבומקומית,בהרדמההמבוצעניתוחהיאקוצב,

בתוך)אלקטרודות(חשמלחוטימספרמושתלים

מתחתהמושתללמכשירמחובריםהחוטיםהלב.

אחרעוקבהמכשירעליון.החזהבביתלעור

הלבאתמפעילהואהצורךובמידתהלבפעילות

החלמהתקופתלאחרחשמלי.אימפולסידיעל

עםכרגיל,חייואתמושתל-הקוצבממשיךקצרה,

בשנהפעמייםפעם-ומבקרהגבלות,מאדמעט

שגרתית.בדיקהלשםהקוצביםבמרפאת

ואבדןלבמדפיקותהסובליםמטופליםישנם

כאלומצביםשל״אבחנהשונות.מסיבותהכרה

בשלבמתקדמיםבאמצעיםמעמיקבירורדורשת

שוניםבאמצעיםלטפלניתןהאבחנה,לאחרראשון.

וגםמושתליםמכשיריםתרופתי,טיפולהכוללים

מעניקיםרביםשבמקריםחודרניותבפרוצדורות

לבעיה".מוחלטריפוי

מהפרעותחייםסכנתלפתחהעלוליםלמטופלים

1CDדפיברילטור.להשתילמומלץקשות,קצב

קצבהפרעותמזהההמכשירהמקצועית.בעגה

׳שוקמתןאוקיצובבאמצעותבהןומטפלקשות,

לתקנו.הלבקצבחוזרכךובעקבותחשמלי׳

מושתל?דפיבוילטורמהואחד,במשפט

למטופליםמיועדזה,מכשירה-מכ<״זהו

lCD-rקטלניות.קצבלהפרעותנטייהלהםשיש

קוצב.כמומקומית,בהרדמהבניתוחמושתל

הלבשלהחשמליתהפעילותאתרעוקבהמכשיר

קצב,הפרעתמזההשהואובמידהמתמיד,באופן

מהירקיצובידיעלאותוולהפסיקלטפליכולהוא

המכשיריםתכנותחשמלי.שוקמתןידיעלאו

במרפאתמרפאתיבמעקבונעשהמיומנותדורש

הקוצבים״.

היום-יוםבחיילמטופליהמציעאתהמה

שלהם?

להיטיבהיארופאשלמטרתודבר,של"בסופו

אחריאבלחייהם,איכותאתולשפרלאנשים

בהולהשתמשלנצלחייביםניתנה,החייםשמתנת

לחשוקונאלץחולה,בכלמטפלאניכרופא,נכון.

לקוי.להיותהצפויהעתידיהשימושמולשיניים

למטופל,׳מקנה׳כביכולשאניהנוסףהאיכותיבזמן

לרמוזרקיכולאניסיכוםשיחתמסייםכשאני

טוביםלדבריםלהםשניתןהזמןאתלנצללאנשים

חלילה״.ההיפך,ולאומועילים,

שהציבורמנעפעולותמזההאתההגשמי,ובפן

לאמץ?יכולהחרדי

עצמוניבאופןלעצמםשגורמיםשאנשים"הנזק

ידיעלאותולמנועניתןוהיהמכלהחמורהוא

להביןמתקשהאניככלל,מתאימים.חייםהרגלי

עלבסלחנותשעובריםמחנכיםשליחסםאת

המעשנים.צעיריםתלמידיםשלהרווחתהעובדה

תלמידיבקרבהמעשניםשיעוראםלדעתי,

תהיינההעתידדוררופאישלידםירד,הישיבות

פחות״.הרבהמלאות

יהי.לו
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