
החלחאדןעלבמלח,לבד
הקורונהבנזלוניותהנפשיהלחץ
התאבדותאיומילגלמוביל

גיל־עדהדרברקן,נעם

שזשנש

?ופריונתןאיור:

Ellaר7ז1נעםגיל־עדהדר

המוגדריםאובדניים,איומיםחמישה

במלוניותשבועמדימתקבליםרציניים,

חרדותבדידות,ביןהשילובהקורונה

מובילהקודמיםמהחייםונתקמהנגיף
להגיעשעלוליםקיצוניים,למצבים

החירוםסיועצוותיהחלוןלאדןעד

בעללילדאבעםלמשלמתמודדים
מפיסוריםשחוששמיוחדיםצרכים

אלמנהועםבעצמו,לפגועומאיים

שקברהאחרימידלבידודשנשלחה
שבהםמקריםגםוישבדוםבעלהאת

המיגוןחליפתדרךלעזרהידמושיעים

לאהשכניםזעקותקופץ!"הואקופץ!"הוא
"מטרו־הקורונהמלוניתלמפקדהשאירו

פוליטן"
$TS1$"מטרופוליטן"$TS1$

$DN2$"מטרופוליטן"$DN2$,שלו־)במיל׳(אל"מבתל־אביב
מי

$TS1$שלומי$TS1$
$DN2$שלומי$DN2$,הש־בקומההחלוןאדןעללהתמהמה.זמןדרור

ביעית

$TS1$השביעית$TS1$

$DN2$השביעית$DN2$התפילין,אתמשליךכשהואצעיר,גברעמד
לעברלבידוד,איתושארזוהציודגופושעלהבגדים
לקב"טקראתילקבלה,מיד"רצתיהבריכה.סביבהדק
לואמרתיממוגן,היהכברולכןהצהוב,באזורשנמצא
אל"ממספרהחלון"׳,לביןבינותחצוץלמעלה,'טוס

אתשהקיםומידןבמחוזהקורונהמלוניותמפקדדרור,

סדרלפיפעלנו"במקביל,הראשונה.הקורונהמלונית

לשוטריםונתתימשטרההזעקנוהמתחייב:הפעולות
אותושירגיעמהקב"טביקשתיבינתייםמיגון.חליפות

נכ־השוטריםשהתמגנו,אחרילהתלבש.ממנוויבקש

נסו

$TS1$נכנסו$TS1$

$DN2$נכנסו$DN2$,לאמ־אותווהורידודקותכמהאיתוישבופנימה

בולנס,
$TS1$,לאמבולנס$TS1$

$DN2$,לאמבולנס$DN2$בחורשזהמתבררטיפול.להמשךאותושפינה

בחדרששהתהשלו,אמאעםיחדלמלוןשהגיע,28בן

נפשייםקשייםעםמתמודדשהואלנוסיפרההיאאחר.

מצבו".אתהחמירכנראהוהבידודמילדותעוד

במעליתלהתאחר!לצאת

בכלהעורףפיקודכיוםמפעילקורונהמלוניות23
לחו־והיתרבלבד,למבודדיםמהןשתייםהארץרחבי

בי־שעות24חמ"לפועלמהןאחתבכלמאומתים.לים

ממה,

$TS1$,ביממה$TS1$

$DN2$,ביממה$DN2$חוויהכמואולינשמעזהלאורחים.מענההמספק

בביתהמחלהאתאוהבידודימיאתלהעבירנעימה,

אובילויכללמזכירהלאבמקוםשהשהותאלאמלון,

בחדריהם.סגוריםהקורונהבמלוניותהאורחיםנופש.

מוגשוהאוכללחלוטין,עליהםנאסרתמהםהיציאה

מצבלמנועכדיזאתביום.פעמיםשלושהדלתלפתח

לחו־שנחשףמבודדידביקבקורונה,שחלהמבודדשבו
לה

$TS1$לחולה$TS1$
$DN2$לחולה$DN2$,נדבק.לאאךמאומת

ניתןהמאומתים,החוליםמשוכניםשבהםבמלונות
שהשוהיםכיווןהציבוריים,בשטחיםולהסתובבלצאת

אתיחדלצייןלהםמותרהדבקה.בסכנתנמצאיםלא

ברכמואירועיםלערוךשישי,ארוחתלאכולהחגים,

מהמשפחה,הריחוקשם,גםזאת,עםובריתות.מצווה

המ־התפתחותמפניוהפחדהרגיליםמהחייםהניתוק

חלה

$TS1$המחלה$TS1$

$DN2$המחלה$DN2$,מצוקותעםהאורחיםאתמפגישיםומסיבוכיה
פשוטות.ולאחדשותנפשיות

רצינייםהמוגדריםאובדניים,איומיםכחמישה

שבוע.מדיהעורףפיקודצוותימקבליםוממשיים,

נקודתיתמצבהערכתמידעושיםאנחנוקורה,"כשזה
למשטרה.להתקשראואמבולנסלהזמיןאםומחליטים

דרור.אל"ממבטיחלידנו",תעבורכזושפנייהמצבאין

מודעיםנפשית(ראשונה)עזרהער"ןבמוקדיגם

במ־וחוליםמבודדיםבקרבלהתפתחשעלוללקושי
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שחהחודשיםבשמונתכמובן.בהןרקולאלוניות.
יותרבעמותההתקבלוהקורונהמשברפרוץמאזלפו

אובבתוכןבעלותמתוכןכב0084פניותאלף022
002בער"ןהתקבלוכולהבב9102השוואהלשםדני.
שהתקשרהביטחוןכוחותשלפנסיונר"היהפניות.אלף
הדובלמלוניתשהגיעשמאזוסיפרבלילה11אלינו
מרפות"לאהאובדניותוהמחשבותבשמייםשלופק
הארציתהמקצועיתהמנהלתדניאלסשירימספרת
הבדידותאבלטובאמנםהכלכלי"מצבוער"ן.של
סוףבנרדםוכשהואלישוןמתקשההואאותו.הורגת
ועלשחווהקשיםאירועיםעלסיוטיםלוישסוף
דבריםהרבה'עברתיהשנים.לאורךשאיבדהאנשים
שאקום'".בטוחלאאני'מזהאמרהואבחיים'
כזהבמצבלעזוראפשראיך

לבאולחייוהסיכוןאםכלקודםבדקה"המתנדבת
המצבלאשזהשווידאהאחריממשי.אומיידיריאותו
עללהתגברכללבדרךלועוזרמהאותושאלההיא
יחשלאולפחדשלוהגדוללכאבמקוםונתנהמצוקות
למתנהודהנרגעהואשיחהשלשעהחצילאחרלים.
כשהתקשרהלמחרתבבוקר.שובלדברקבעווהםדבת
יותרמרגיש'אניבהקלהלהאמרהואלשלומולשאול
טוב'".

שוהםאתהעורףבפיקודמזעיקיםקיצוןבמקרי
מלוניותעלהאחראיתהסוציאליתהעובדתסמסון

למלומביאה"המגפההרווחה.משרדמטעםהקורונה
אףעלפוסחלאזהנרחבאוכלוסייהמחתךאנשיםנות
הבידודעםמתמודדים"רובםסמסון.מסבירהאחד"
שהיותרשמתקשיםאלהמגיעיםאלייטובה.בצורה
איתההביאההקורונהולחרדה.למתחלהםגורםבידוד
מיאצלוכמהכמהאחתעלגדולמאודשליטהאובדן
'מעכשיולהםואומרבאפתאוםמישהובמלון.שמבודד
תשתחררו'".מתיאחליטאנימהחדר.יוצאיםלאאתם

נפקשייםגםמעציםדרוראל"ממוסיףהבידוד
תושבשלמקרהליהיהפנורמה"בדןקודמים.שיים
מהמשטרהדוחקיבלבירושליםמהמלוניתשברחחוזר

בכהבתלבאביב.למלוניתוהגיעבידודהפרת
התבימיםכמהאחרימטורפת.רגשותבסערתהיה
קיבלשהואאחרינפשיות.בעיותשלרקעלושישרר
בוטל.והדוחלמשטרהפנינופסיכיאטריתדעתחוות
בקשר.אנחנוהיוםעד

הב02בשנותהוא04היאזוג"היה
במשפחה.אלימותשלאירועוהתחילקטןילד
בילד.לפגועאיימההיאבהלפגועאייםהוא
המשטרהאתלערבשצריךהבנומאודמהר
אחרינפרדים.לחדריםאותםופיצלנווהרווחה
שללחדרהילדאתשנעבירביקשההיאיומיים
ובילילדמתגעגעתשהיאאמרהכךאחרהאבא
מאוד".רגישמצבאליה.שיחזורקשה

השכניםצעקותבעקבות

שעמדצעירגברהתגלה

שלהשביעיתבקומה

התפיליןאתוהשליךהמלונית

לבריכה.גופושעלוהבגדים

שכברלקב"טמיד"קראתי

'טוסלואמרתיממוגןהיה

לביןבינותחצוץלמעלה

המתקןמפקדמספרהחלון'"

משטרה"הזעקנודרוראל"מ

לאמבולנס"אותווהורדנו
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ישירותלמלוןאישההגיעהאחרבמקרה

שבעלהלאחראיכילוב,החוליםמבית
אותוקברהאיךליתיארה"היאנפטר.

אל"ממספרמתמוטטת׳/שהיאאמרהבזום,
עלעלההואהמלון,רבאת"מצאתידרור.
הכלהשבעה,סידוריאתאיתהועשהמיגון

מאודדבריםעםפהמתמודדיםאנשיםמהחדר.

אגףבאמצעותמנהליםאנחנוזהכלאתמטלטלים.
ואנישלנו,ההתמחותזאתהעורף.פיקודשלהאוכלוסייה

רע".לאזהאתעושיםשאנחנוחושב

וח־טוברצוןקצתרקצריךדרור,מספרולפעמים,

שיבה

$TS1$וחשיבה$TS1$

$DN2$וחשיבה$DN2$עםאלינושהתקשרהאמא"הייתהלקופסה.מחוץ

ולילדיםלהשניתןוהתחננהבחדר,סגוריםילדיםשני

לע־להםאישרנואנרגיות.לפרוקהחוצה,קצתלצאת
זוב

$TS1$לעזוב$TS1$
$DN2$לעזוב$DN2$ויר־עלוהםבמעלית.ולרדתלעלותכדיהחדראת

דו

$TS1$וירדו$TS1$

$DN2$וירדו$DN2$רגועים".לחדרוחזרועצמותחילצופעמים,ארבע
לפעמיםמרגישיםהקורונהלמלוניותשמגיעים"מי
"כתוצאהדניאלס.אומרתלדבר",מיעםלהםשאין

קיצונייםבמצביםעצמםאתלמצואעלוליםהםמכך
להשת־להםשגורמיםבכי,שלאוגדולמאודזעםשל

מש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$איום".שלבשפה

היאדרור,אל"ממודהקורונה,במלוניתהשהות

ממני:ומבקשיםשמתלהביםאלה"לכלקלה.לאחוויה

מבודד,להיותכיףלאשזהאומראניסוויטה/לי׳שמור
רמיאנשיםמאודהרבהבמלוןליהיואיפה.משנהלא

לאשזהאמרוכולםבמשק.בכיריםבתפקידיםמעלה,

פשוט".היה

1בד11רנלא7זיכוןדרג1רנ

התחלואה.למצבבהתאםמשתנההמבודדיםמספר

3,469השתכנושבהןמלוניות,21פעלוהאחרוןבשבוע

סמסוןאורחים.661עםבידודמלוניותושתיחולים,
השוהים.בקרבהמצוקהאתולנתבלמפותאחראית

פיקודשלהשליטהבמרכזשיושבחמ"לישמלון"בכל

"חייליסמסון.מספרתהסטרילי",הירוקבאזורהעורף,

היומ־ברמההמלוןאורחיכלעםמדבריםהעורףפיקוד

יומית,

$TS1$,היומיומית$TS1$

$DN2$,היומיומית$DN2$תופריםואנחנואלייפוניםקושי,שעולהוברגע

נע־אניהגדולה,המקריםכמותבגללהמענה.אתיחד

זרת

$TS1$נעזרת$TS1$

$DN2$נעזרת$DN2$הסו־העובדותאתגםומערבתהחוליםבקופות

ציאליות

$TS1$הסוציאליות$TS1$

$DN2$הסוציאליות$DN2$.שאדםמרגעספורותדקותאורךזהבקהילה

קשר.איתויוצרתסוציאליתשעובדתעדקושימעלה
אובד־שלבמקריםאויותרמורכביםנפשייםבמצבים

נות,

$TS1$,אובדנות$TS1$

$DN2$,אובדנות$DN2$החולים".מקופתפסיכיאטרלקועולה

סו־לעבודההשירותמנהלתגוטמן,איתןנורית

ציאלית

$TS1$סוציאלית$TS1$

$DN2$סוציאלית$DN2$,שהופנההמקריםשאחדמספרתבכללית

לבי־להיכנסבעצמושביקשצעירגברשלהיהאליהם

דוד

$TS1$לבידוד$TS1$

$DN2$לבידוד$DN2$יותרלויהיהששםהאמיןהואמשפחתו.עםבמלון

הביןלמקום,כשהגיעבבית.מאשרתנועהוחופשמרחב
הפתוחים,ולאזוריםלמדשאותלצאתעליושנאסר
בכלא.וחשהאוכל,ולחדרללובילחדר,מוגבלוהוא

עליוסוגריםשהקירותהסבירהואהאלה,"בתנאים
לחדר"התורגוטמן.מספרתלנשום",מתקשהושהוא

׳אנילי:אמרהואהשואה.אתלוהזכירלדבריו,האוכל,

בהתאבדות".ואייםיותר/פהלהיותיכוללא

רחוק?בשלטלומסייעיםאיךכזה?במצבעושיםמה
נובעמאיפהיחדלהביןכדיאיתודיברנוכל"קודם

לאפשרעליו,להקלדרכיםלמצואניסינושלו.הקושי

אותוללמדהמלון,בתוךיותרגדולתנועהמרחבלו

לאחרוגםשלו,השהותבמשךהרפיה.שלטכניקות

אנח־אםקבועות.שיחותאיתולנהלהמשכנוהשחרור,

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$פסיכיאטרגםמערבותאנחנוצורךשישמתרשמות

נבדוקקיצוניים,במקריםתרופתי.טיפוללתתשיכול
למלון".מחוץלבידודאלטרנטיבהלמצואאפשרות

למלו־להיכנסיותרשקלמאשריםהעורףבפיקוד

ניות

$TS1$למלוניות$TS1$

$DN2$למלוניות$DN2$היאבהןלהשתכןהבחירהאותן.לעזובמאשר

לכלליםלהישמעעליךשהגעת,מרגעאבלוולונטרית,

עלהחוליםמקופתאישורשקיבלתלאחררקולצאת
צפויאתהולאההחלמה.אוהבידודתקופתהשלמת

בחוק.הקבועיםולקנסותלעונשים
הע־סמסוןבוקרמדימקבלתסיכונים,למנועכדי

רכת

$TS1$הערכת$TS1$

$DN2$הערכת$DN2$הניידאתגםיש"לצוותיםהעורף.מפיקודמצב

שעה.בכלאליימתקשריםחירוםובמצבישליהאישי

ונשלחטלפוניקשרמידניצוראובדני,ניסיוןכשיש

ספוריםרגעיםשלענייןזהממוגן.צוותגםבמקביל

אנחנוהבאבשלבפיזית.אליועדיגיעשמישהועד

לויעשהבאובדנות,שמתעסקמיומן,שצוותדואגים

מתאים.לטיפולמועברוהואפסיכיאטריתהערכה

שמגליםאנשיםעםלהתמודדערוכותלאהמלוניות

עמוד 5



מבודד"להיותכיףשלאעונהאניסוויטה',לי'שמורממני:שמבקשים"למתלהביםפנורמה.דןבמלוןדרור,שלומי)במיל׳(אל"מ

הכלליתלאוכלוסייהלספקנועדוהןלאובדנות.נטייה

כדיהבידוד,משךתוםאוההחלמהעדבו,לשהותמקום

נהדרבכלימדוברהמחלה.התפשטותהמשךאתלמנוע

כשמישהובו.להשתמשלאנשיםלהמליץרוצהואני

מאומתלחולהנחשףלמשלילדיםמרובתממשפחה

להד־הסיכוןאתלהקטיןכדיבבית,יישארשלאעדיף

בקה

$TS1$להדבקה$TS1$

$DN2$להדבקה$DN2$איתר.שמתגורריםמישל

המ־לאנשישזורמותלעזרההפניותלרובבניגוד

קצוע

$TS1$המקצוע$TS1$

$DN2$המקצוע$DN2$בקושיבעיקרומתאפיינותהאחרוניםבחודשים
במלו־המצוקהקריאותהמתמשך,המשבראתלצלוח

ניות

$TS1$במלוניות$TS1$

$DN2$במלוניות$DN2$מסבי־רגעי,אואקוטיממשברכללבדרךנובעות

רה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$.תקווה",לחוסרגםמובילהשליטה"חוסרדניאלס
הפוניםשלהתפיסהמעטיםלא"במקריםקובעת.היא

אעשה,מהמשנהשלאהאמונהאונים:חוסרעלמעידה

לעקורהיאשלנוהמשימהחיי.מהלךעלהשפעהליאין
תקווה".ולטפחלייאושהמובילההתפיסהאתמתוכם

בקשייהמצוקהשורשנעוץדניאלס,מסבירהלרוב,
החיים"רצףלסגר.החופשביןהחדלמעברהסתגלות

שבעקבו־שבר,לנקודתלהפוךעלולוהאשפוזנקטע
תיה

$TS1$שבעקבותיה$TS1$
$DN2$שבעקבותיה$DN2$בעלפעיל,מאדםעצמו.אתמזההלאכברהאדם
מאדםכחולה.שמוגדרלמיהופךהואומעמד,סטטוס

החווהלאדםומשפחתיים,חברתייםקשריםרשתבעל

אלהלכלבחייו.לראשונהלעיתיםבדידות,בעוצמה
בדי־שתיאעבורמתימהלא־נודע:החששגםמתלווה

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$מאושפזיםאנשיםלעיתיםואשתחרר?שליליות

מתקרבתשבראשםהייאושוכשטבלתארוכהלתקופה

להישארצריכיםעדייןשהםהבשורהמתקבלתלסיום,

ודוחקתהמלכודתחושתאתמלבההאכזבהבמלונית.
לפינה".האדםאת

לחייה,ה־04בשנותאישהאיימההמלוניותבאחת
ברע,שחשהלאחרהחוליםלביתלהתפנותשנאלצה
הנסי־כללאורךבעצמה.תפגעכי

עה

$TS1$הנסיעה$TS1$

$DN2$הנסיעה$DN2$טלפו־אותהליוותהבאמבולנס

נית

$TS1$טלפונית$TS1$

$DN2$טלפונית$DN2$סיפרה"האישהבער"ן.מתנדבת

המו־שלהתקשורתבכלישהתמונות

נשמים

$TS1$המונשמים$TS1$

$DN2$המונשמים$DN2$מרתי־הקשהבמצבוהחולים

עות

$TS1$מרתיעות$TS1$

$DN2$מרתיעות$DN2$ליאורה,אומרתמאוד",אותה
"היאער"ן.שלהחירוםבקומתנדבת

משפחתהשבנימכךחרדההייתה

מפחדתלא׳אנישם.איתהיהיולא

רוצהלארק׳אניאמרה.היאלמות׳,

לבד".למות

בטלפון?כזהפחדמרגיעיםאיך
אנשיאופסיכולוגיםלא"אנחנו

לה־מסוגליםאנחנואבלמקצוע,

קשיב

$TS1$להקשיב$TS1$

$DN2$להקשיב$DN2$להיותהכאב,אתולהכיל

השיחותכמותהאלה.ברגעיםאיתם

האובדניותהמחשבותאוהאובדניות

משמעותיתעלתההנוכחיתבתקופה

ישבמלוניות.רקלאכללי,באופן

סיכון,שלרמותהרבהלאובדנות

עזרהמקבליםאנחנוכאלהובמקרים

נשא־ולפעמיםאמת,בזמןמקצועית

רים

$TS1$נשארים$TS1$

$DN2$נשארים$DN2$הקו".עלשעותהפוניםעם
החששעלהשבהןשיחותשתי

ניהלהבמלוניותמשוהיםלאובדנות

ואיוםמצוקהשלהאחתליאורה.

מלחיצהוהשנייה,עצמית,בפגיעה

לוויתיהמקרים"בשניועכשיו.כאןשלברמהיותר,

רא־שדברכמובןמקצוע.אנשיידיעלשיחהכדיתוך

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$להשיגוניסיתימיידית,בסכנהמדובראםביררתי

שאוכלכדילידך?ישמהנמצא?אתהאיפהמידע

ישאםלשאוללהרגיע,מנסהאניאמת.בזמןלהגיב

טכניקותלומציעהלעזור,שיכוליםמשפחהאוחברים
אתהאיתך,׳אנילפונה:ואומרתחוזרתאנינשימה.של

הנו־הבדידותחווייתאתלשנותהיאהמטרהלבד.לא

ראית,

$TS1$,הנוראית$TS1$

$DN2$,הנוראית$DN2$,האפלה".בתוךאורקרןמיןולפעמים

המלוניות?אורחישלהמצוקהאתמאפייןמה
לבידודשנשלחה־03בשנותגברשלמקרה"היה

הש־בכעס,התפרץהואבהתחלהלדעתו.בצדק,שלא

תולל

$TS1$השתולל$TS1$

$DN2$השתולל$DN2$עםהשיחהבמהלךובעצמו.בצוותלפגועואיים

חושששהואוסיפרבבכילפתעפרץהואהמתנדבת

לע־להמשיךיוכללאהואבמלוניתהשהותשבעקבות
בוד.

$TS1$.לעבוד$TS1$
$DN2$.לעבוד$DN2$לאוהואאותולפטרכדיהמצבאתינצלשהמעסיק

מהםשאחדהקטנים,ילדיוואתאשתואתלפרנסיוכל

׳אףאמר,הואלדבר׳,מיעםלי׳איןמיוחדים.צרכיםעם
מסביב,האטימותעלהתלונןהואאותי׳.מביןלאאחד

מרובאשתו,גםהקירות.אלמדברשהואהתחושהעל

שלולמעברומתייחסתאותו,מבינהתמידלאלחץ,

בחודשיםיותרהרבהרביםהםלבחירה.כמולמלונית

סייעותמידשלהההוריםעזרה.להםואיןהאחרונים,

מבודדים.הםגםועכשיוהנכדים,עם

שלרקעעםאישהעםגם"דיברנו

לרא־שהופרדהבמשפחהאלימות

שונה

$TS1$לראשונה$TS1$

$DN2$לראשונה$DN2$מהכלבעקבותומנכדה.מבנה

והתקשתהפחדההיאבחיים,שעברה
וב־סביבה,אחריםלאנשיםלהתחבר

נוסף

$TS1$ובנוסף$TS1$

$DN2$ובנוסף$DN2$סי־היאחרדה.מהתקפיסבלה

פרה

$TS1$סיפרה$TS1$

$DN2$סיפרה$DN2$בנשמה.להשרעלחוצה,שהיא

שפונתהאישהנוסף,"במקרה

כתוצאהלנשוםהצליחהלאלבידוד

מסו־לאשהיאואמרהוחזרהמהלחץ

גלת

$TS1$מסוגלת$TS1$

$DN2$מסוגלת$DN2$העורףבפיקודהצוותשם.להיות

והיאאיתנו,לדברהסכמתהאתקיבל

מחוסרממועקה,סובלתשהיאסיפרה

מפחדתגםהיאשינה.ומקשייתיאבון

במהלךבמצבה.מהידרדרותמאוד
מתמודדתגםשהיאהתבררהשיחה

משפחה".קרובתשלאובדןעם

להם?מציעיםאתםמה
עצות.לתתאמוריםלא"אנחנו

שלהכלההיאהשיחותשלהמטרה

כולםבסוףחווים.שהםוהלחץהכאב

לבד".לאשהםלהרגישצריכים

ברגיעה,לרובמסתיימותהשיחות
נקבעותצריך,"אםדניאלס.מספרת

ללוותנוספות,שיחותגםהפונהעם

לשחרור".עדרגשית,אותו

ותיננקבביד1דאםחולה,אב

לקו־גםמועברותהקורונהממלוניותהמצוקהפניות
פות

$TS1$לקופות$TS1$
$DN2$לקופות$DN2$מרגו־הלנההמבודדים.משתייכיםשאליהןהחולים

ליס,
$TS1$,מרגוליס$TS1$

$DN2$,מרגוליס$DN2$בירושלים,מכביחוליםקופתשלסוציאליתעובדת
אומרת.היאמוצף",שלנו"המוקדמהשטח.אותןמקבלת

הפניות".במספרהעלייהאתלחלוטיןמרגישים"אנחנו

הקורו־במלוניותהשוהיםמדווחיםקשייםאילועל
נה?

$TS1$?הקורונה$TS1$
$DN2$?הקורונה$DN2$

במלוניתאנשיםשלהתחלופהעלהכפוי,הלבד"על

אנשיםאשמה.הרבהגםישקשרים.כךליצורוהקושי

אתשואליםשהדביקו,חוששיםאואחרים,שהדביקו

שלאאחריםעלכעסגםישלא.אונזהרוהםאםעצמם

שה־מטופלליהיהאותם.והדביקומספיקאחראיםהיו

תבקש

$TS1$שהתבקש$TS1$

$DN2$שהתבקש$DN2$רקע.ממחלותשסבללמרותלעבודה,להגיע
במלוןאושפזחודשיים,במשךחולההיהנדבק,הוא
שלוהמצוקהאתזיהההצוותהחולים.בביתמכןולאחר

האבשבהמשפחההייתהיומיומי.בקשראיתווהיינו

צריךהיהנולדשרקוהתינוקבבידוד,הייתההאםחלה,

אותה".לדחותנאלצוהםברית.לעבור

וכאב"זעםדניאלס.שירי

ש7ייטה"אובדןסמסון.שוהם

במלון,לבידודלהיכנסשביקשבגבר"סיפלנו
סוגריםשהקירותחשלכאןכשהגיעאבל

גוסמן.איתןנוריתהעו"סמספרתבכלא",כמועליו
השואה.אתלוהזכירהאוכללחדר"התור

בהתאבדות"ואייםמידלעזובדרשהוא

שנאלצהאחריבעצמהלפגועאיימהאישה
הייתההנסיעהבמשךהחולים.לביתלהתפנות

היהשלההגדול"החששבער"ן.מתנדבתהקועל

מפחדתלא׳אניאותה.תלווהלאשמשפחתהמכך

לבד׳"למותרוצהלארק׳אניאמרה.למות׳,

שמאזהודההביסחוןכוחותשל"פנסיונר

לאהאובדניותהמחשבותלמלוניתשהגיע
"הואמער"ן.דניאלסשיריאומרתממנו",מרפות

הרבה׳עברתימסיוסים.וסובללישוןמתקשה

שאקום׳"בסוחלאאני׳מזהלנו,אמרבחיים׳,

במ־אנשיםשלבפניותהניכרתהעלייהלמרות

צוקה,

$TS1$,במצוקה$TS1$

$DN2$,במצוקה$DN2$לבריאותהמרכזמנהלזלצמןגילפרופ׳

הלאומיתהמועצהויו"רהכלליתמקבוצתגהההנפש

גורמתעולמיתשמגפהמסביראובדנותלמניעת

פעמים"הרבהההתאבדויות.בשיעורלירידהדווקא

כשישאבלפנימית,מצוקהבגללבעצמופוגעאדם

ולאאיתולהתמודדכדימתגייסהואמבחוץ,איום
נתוניםעדיין"איןאומר.הואאובדנות",עלחושב

ביש־הקורונהבתקופתאובדנותמקריעלרשמיים

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$תרופותשלצריכהיותרכאןרואיםכבראבל

סה"רושלער"ןשללקוויםופנייהדיכאוןלמניעת

ברשת(".והקשבה)סיוע

בסיועהמתמחהסה"ר,עמותתמנכ"ליתלוי,יעל

פניות516עלמדווחתאכןעלות,ללאאונליין,נפשי

פניותו־765שעברה,בשנהלעומתהשנהבאוגוסט

אשתקד.325לעומתהשנהבספטמבר

הבדידותשיעוריאתבגלזגולאחרונה"כשבדקו

קבוצותלפיהתחלואה,לגליבהתייחסבאוכלוסייה,

פלוס60גיליבקרבהבדידותשתחושתהתבררגיל,

הפגיעה"הקבוצהזלצמן.מזהירלסגר",מסגרעלתה

המבוגרים".היאמתברר,ביותר,

נפשי:לסיועעמותות

סה"ר,1201טל׳:נפשית,ראשונהעזרהער"ן

.www.sahar.org.ilברשת:והקשבהסיוע
oam.barkan@gmail.com

Hadargg28@gmail.com

צילום:
דנה
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