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 ַּפַעם ַאַחת ְּביַַער יָרֹק 
ַחּיָה ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ֻּדִּבים:

ַאָּבא ּדֹב, ִאָמּא ֻּדָּבה ּוְׁשנֵי ֻּדּבֹונִים ְמתּוִקים.
ֵהם ָאֲהבּו לֱֶאכֹל, לְַׂשֵחק ְּביַַחד וְלִיׁשֹן ַּבְּמָעָרה ֶׁשּלֶָהם.



 ַּפַעם ַאַחת ְּביַַער יָרֹק 
ַחּיָה ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ֻּדִּבים:

ַאָּבא ּדֹב, ִאָמּא ֻּדָּבה ּוְׁשנֵי ֻּדּבֹונִים ְמתּוִקים.
ֵהם ָאֲהבּו לֱֶאכֹל, לְַׂשֵחק ְּביַַחד וְלִיׁשֹן ַּבְּמָעָרה ֶׁשּלֶָהם.

יֹום ֶאָחד ָחלָה ֻּדּבֹון ַהָּקָטן. 
 הּוא לֹא ָהיָה יָכֹול לְַׂשֵחק ִעם ָאִחיו וְלֹא ָהיָה לֹו ּכֹוַח ֲאִפּלּו 

לְִטעֹם ִמֵּפרֹות ַהּיַַער ֶׁשִאָּמא ֻּדָּבה לְִּקָטה ִּבְׁשִבילֹו.
ַההֹוִרים ַהֻּדִּבים לְָקחּו ֶאת ֻּדּבֹון ַהָּקָטן לְֵבית ַהחֹולִים.



 ְּבֵבית ַהחֹולִים ָאְמרּו לְֻדּבֹון ּולְִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשהּוא חֹולֶה, חֹולֶה ְמאֹוד, 
וְָצִריךְ לְַקֵּבל ִטּפּול ְּכֵדי לְַהְחלִים.

 ֻּדּבֹון ָהיָה ָעצּוב. הּוא ִהְתּגְַעּגֵַע לְָאִחיו וְלֲַחֵבָריו 
וְִחָּכה ְמאֹוד לַּיֹום ֶׁשּבֹו יּוַכל לֲַחזֹר לַּיַַער.



ֵּבינְַתיִם הּוא ָהיָה ְּבַמְחלָָקה נְִעיָמה ְמאֹוד ְּבֵבית ַהחֹולִים ִעם מֹוִרים ּוִמְתנְַּדִבים נְֶחָמִדים וִמְׂשֲחִקים ּוַמָּתנֹות. 
ָהרֹוְפִאים וְָהֲאָחיֹות ִטְּפלּו ּבֹו.

לְִפָעִמים ָהיּו לֹו ְּפָצִעים ַּבֶּפה וְלְִפָעִמים ֲאִפּלּו ַּבּטּוִסיק. 
לְַאט לְַאט ּגַם נְָׁשָרה לֹו ָּכל ַהַּפְרוָה. ֻּדּבֹון יַָדע ֶׁשַהּכֹל יְַחלִים וְיְִצַמח ַּבֲחָזָרה - ְּכִפי ֶׁשִאָּמא וְַאָּבא ַהֻּדִּבים ִהְבִטיחּו לֹו.



יֹום ֶאָחד ָאְמָרה ָהרֹוְפָאה ַהּדְֹבֻּדָּבה לְֻדּבֹון:
"ְּכֵדי לְַהְרּגִיׁש יֹוֵתר טֹוב, ַאָּתה ָצִריךְ לְַקֵּבל ָּדם ָחָדׁש."

ֻּדּבֹון לֹא ֵהִבין. 
"לָָּמה?" ָׁשַאל.

 ָהרֹוְפָאה ִהְסִּביָרה לְֻדּבֹון ּולְהֹוָריו ֶׁשַהָּדם ֶׁשל ֻּדּבֹון ַחּלָׁש, 
ּוְכֵדי לְַהְחלִים ּולְִהְתַחֵּזק ָעלָיו לְַקֵּבל ָּדם ָחָדׁש ְּבַהְׁשָּתלָה. 



ֻּדּבֹון ַּפַחד.
"ֵאיךְ ֲאנִי ֲאַקֵּבל ֶאת ַהָּדם ֶהָחָדׁש?" ָׁשַאל. 

ָהרֹוְפָאה ִהְסִּביָרה: "ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַעד ַעְכָׁשו ִקַּבלְָּת ֵערּוי ּוְתרּופֹות 
ַּבַּכְפּתֹור ֶׁשִּמַּתַחת לַַּפְרוָה ֶׁשּלְךָ, ַּבּפֹוְרט, ָּכךְ ְּתַקֵּבל ֶאת ַהָּדם ֶהָחָדׁש."



ִאָמּא ֻּדָּבה ָׁשֲאלָה: "ִמי יִֵּתן לָנּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה?"
ָהרֹוְפָאה ִהְסִּביָרה: "ָצִריךְ לְִבּדֹק ֶאת סּוג ַהָּדם ֶׁשל ֻּדּבֹון ְּבאֶֹפן ְמיָֻחד ּולְַחֵּפׂש לֹו ּתֹוֵרם ַמְתִאים." 

"ֶזה יָכֹול לְִהיֹות ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ַההֹוִרים?" ָׁשֲאלָה ִאָּמא ֻּדָּבה. 
 ָהרֹוְפָאה ָענְָתה: "לְִפָעִמים ֶזה יָכֹול לְִהיֹות וְלְִפָעִמים לֹא, ּכִי ּכָל ֻּדּבֹון ֻמְרּכָב ּגַם ֵמַאָּבא ֶׁשּלֹו וְגַם ֵמִאָּמא ֶׁשּלֹו, 

וְלָכֵן ּכָל הֹוֶרה ַמְתִאים ַרק לְֶמֱחָצה. לְִפָעִמים ֶזה ָמה ֶׁשָּצִריךְ. ַהַּפַעם ֲאנְַחנּו ְמַחְּפִׂשים ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּמְתִאים ְּבִדּיּוק - ַמָּמׁש ּכְמֹו 
ְׁשנֵי ֲאפּונִים. ַהּתֹוֵרם יָכֹול לְִהיֹות ָאח אֹו ָאחֹות אֹו ּדֹב ַאֵחר ֵמַהּיַַער ֶׁשּלָנּו אֹו ֲאִפּלּו ִמּיַַער ַאֵחר ָּבעֹולָם ּכֻּלֹו." 



"ְמַקְּבלִים ֶאת ַהָּדם ֶהָחָדׁש ּפֹה ַּבַּמְחלָָקה?" ָׁשַאל ַאָּבא ּדֹב. "ְּדרּוׁשֹות ֲהָכנֹות ִּבְׁשִביל ֶזה?"
ָהרֹוְפָאה ָענְָתה ְּבַסְבלָנּות: "ֵּכן. ָצִריךְ לְַהּגִיַע לְֶחֶדר ָחָדׁש וְיֶָפה, ֶׁשּבֹו לְָכל ֻּדּבֹון יֵׁש ִמָּטה 

ּלֹו.  ֶׁ ּוָמקֹום ִמּש
 ֻּדּבֹון יְִפּגֹׁש ָׁשם ֲאָחיֹות, וְֵהן יְַטְּפלּו ּבֹו, וְיְִפּגֹׁש ּגַם רֹוְפִאים ֶׁשּיַַעְזרּו וִיַטְּפלּו. 

ֵאר ִאּתֹו ָּכל לַיְלָה ַעד ֶׁשּיְַחלִים." ָׁ יֵׁש ָׁשם ֵׁשרּוִתים וִמָּטה ּגַם לְִאָּמא אֹו לְַאָּבא, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו לְִהּש



"ּוַבֶחֶדר ֶהָחָדׁש סֹוְפִרים יִָמים," ִהְמִׁשיָכה ָהרֹוְפָאה.
"ֵאיךְ?" ָׁשַאל ֻּדּבֹון, "ַמָּמׁש יֹום ִראׁשֹון, יֹום ֵׁשנִי, 

ְׁשלִיִׁשי... ַעד ַׁשָּבת?" 
"ֵּכן," ֵהִׁשיָבה ָהרֹוְפָאה, "ֲאָבל ֲאנְַחנּו סֹוְפִרים ֶאת ַהּיִָמים 

ְּבִמְסָּפִרים. ַמְתִחילִים ֵמֲעָׂשָרה יִָמים לְִפנֵי ַהַהְׁשָּתלָה - 
סֹוְפִרים ִמינּוס ֶעֶׂשר, ִמינּוס ֵּתַׁשע, ִמינּוס ְׁשמֹונֶה, ִמינּוס 

ֶׂשַבַע... ַעד ִמינּוס ַאַחת, וְיֹום ַהַהְׁשָּתלָה הּוא יֹום ֶאֶפס. 
ַאַחר ָּכךְ ֲאנְַחנּו סֹוְפִרים ֶאת ָּכל ַהּיִָמים ֶׁשָּבִאים ַאֲחֵרי 

ַהַהְׁשָּתלָה. ַמְתִחילִים ִּבְּפלּוס. ְּפלּוס ֶאָחד, ְּפלּוס ְׁשַּתיִם..."
"ְּפלּוס ָׁשלֹׁש!" ִהְמִׁשיךְ ֻּדּבֹון, וְֻכּלָם ִחּיְכּו. 

"ֵּכן! סֹוְפִרים ְּבִמְסָּפִרים ֵמַהַהְתָחלָה וְַעד ֶׁשְּמַסּיְִמים" 
הֹוִסיָפה ָהרֹוְפָאה. 



"וְֵאיךְ ֲאנִי ַאְרּגִיׁש ָׁשם ִּבְפנִים?" ָׁשַאל ֻּדּבֹון. "יִכְַאב לִי? ֲאנִי אּוכַל לָצֵאת ֵמַהֶחֶדר? יּוכְלּו לְַבֵּקר אֹוִתי?"
ָהרֹוְפָאה ָענְָתה: "ְּבַהְתָחלָה ַּתְרּגִיׁש טֹוב וְתּוכַל לְַׂשֵחק וְלֱֶאכֹל, ֲאָבל ַרק ְּבתֹוךְ ַהֶחֶדר. ַאַחר ּכָךְ ַּתְרּגִיׁש ְקצָת ָּפחֹות טֹוב. ּכְמֹו 

 ַּבִּטּפּולִים ֶׁשִּקַּבלְָּת ַעד ַעכְָׁשו - יְכֹולִים לְִהיֹות לְךָ ְּפצִָעים ַּבֶּפה, וְָאז לְִפָעִמים ָהָאחֹות ַהֻּדּבֹונֶת ָּתִׂשים לְךָ זֹונְָדה ֶׁשַּתֲעזֹר 
לְךָ לֱֶאכֹל."

"ָאה! ֶאת ֶזה ֲאנִי ַמּכִיר!" ָאַמר ֻּדּבֹון, "ּגַם ַּבַּמְחלָָקה ָׂשמּו לִי לְִפָעִמים זֹונְָדה. ֶזה ְקצָת ֵהצִיק לִי ַּבַהְתָחלָה, ֲאָבל ִהְתַרּגַלְִּתי."



הּו," ָאְמָרה ָהרֹוְפָאה, "לְִפָעִמים ִּבְתקּוַפת  ֶׁ "וְעֹוד ַמּש
ַהַהְׁשָּתלָה ַהּלָׁשֹון ֶׁשּלָנּו ׁשֹוַכַחת ְטָעִמים וְלֹא זֹוֶכֶרת ָמה ֶזה 

ָחמּוץ, ָמה ֶזה ָמלּוַח ּוָמה ֶזה ָמתֹוק." 
ֻּדּבֹון ְקָצת ָחַׁשׁש: "ָמה, ֲאנִי ְּכָבר לֹא אּוַכל לֱֶאכֹל ׁשֹוקֹולָד 

יֹוֵתר?" וְָהרֹוְפָאה ִחּיְָכה: "ָּתִמיד ּתּוַכל לֱֶאכֹל ׁשֹוקֹולָד! ֲאָבל 
ַּבַהְתָחלָה לֹא ַּתְרּגִיׁש ֶאת ַהַּטַעם. ְּבֵעֶרךְ חֶֹדׁש ַאֲחֵרי ַהַהְׁשָּתלָה 

ּגַם ַהּלָׁשֹון ֶׁשּלְךָ ִּתְתעֹוֵרר וְִתָּזֵכר ַּבַּטַעם ַהָּמתֹוק ַהֶּזה."



"יֵׁש לִי עֹוד ְׁשֵאלָה," ָאַמר ַאָּבא ּדֹב. "ָמה ַהָּדם ֶהָחָדׁש עֹוֶׂשה? ֵאיךְ יֹוְדִעים ֶׁשַהַהְׁשָּתלָה ִהְצלִיָחה?" 
ָהרֹוְפָאה לְָקָחה ַּדף וְִצּיְָרה ָעִציץ ְּבלִי ְּפָרִחים. ִהיא ִהְצִּביָעה ַעל ָהֲאָדָמה וְִהְתִחילָה לְַהְסִּביר: 

"ַהְּתרּופֹות ֶׁשֻּדּבֹון יְַקֵּבל יִגְְרמּו לַָּדם ַהַחּלָׁש ֶׁשּלֹו לֲַעזֹב ֶאת ַהּגּוף. ְּכִאּלּו ָהיָה ֶּבָעִציץ ַהֶּזה ֶּפַרח וְַעְכָׁשו ֵאין. ַהָּדם 
ֶהָחָדׁש יֹוֵדַע לְִׂשחֹות לְתֹוךְ ָהֲעָצמֹות ֶׁשּלֹו ּולְַהְתִחיל לְיֵַּצר ַהּכֹל ֵמָחָדׁש. לְֻדּבֹון יְִהיֶה ָּדם ָחָדׁש וְָחָזק. "



"ּוָמה ָהלְָאה?" ֶׁשַאל ַאָּבא ּדֹב.
"ַעְכָׁשו ְמַחִּכים ַּבַּסְבלָנּות וְסֹוְפִרים יִָמים. ְמַחִּכים ּוְמַחִּכים ּוְמַחִּכים ּוַמְׁשִקים ֶאת 

ֶהָעִציץ, ּוְמַחִּכים, ַעד ֶׁשִּפְתאֹום ְּכמֹו ֶׁשְּבָעִציץ נֹוֵבט לֹו ָעלֶה, ָּכךְ ַהָּדם ֶהָחָדׁש ַמְתִחיל 
לְיֵַּצר ְּבֻדּבֹון ָּתִאים ֲחָדִׁשים וֲַחָזִקים. עֹוד ָעלִים צֹוְמִחים. ְבסֹוף ַהְּתקּוָפה ַהּזֹאת ֻּדּבֹון 

יְִהיֶה ָחָזק יֹוֵתר ּונְַקּוֶה ֶׁשּגַם ָּבִריא."



לְיַד ֶהָעִציץ ְּבלִי ַהֶּצַמח ִצּיְָרה ָהרֹוְפָאה עֹוד ָעִציץ ִעם ָעלֶה ֶאָחד ָקָטן, עֹוד 
ָעִציץ ִעם ָעלֶה וְגְִבעֹול ּוֶפַרח, ּולְַבּסֹוף ָעִציץ ָמלֵא ָעלִים ּוְפָרִחים וְִצְבעֹונִי.

ֻּדּבֹון ָׂשַמח וְלִֵּטף ֶאת ַהְּפָרִחים ֶׁשַעל ַהַּדף.



"ַעְכָׁשו ֲאנִי ְצִריָכה לְַהְסִּביר לֶָכם ָמה עֹוִׂשים ִּבְזַמן ֶׁשְּמַחִּכים," ָאְמָרה ָהרֹוְפָאה.
"ִּבְזַמן ֶׁשְּמַחִּכים ֻמָּתר לִי לֶָרֶדת ֵמַהִּמָּטה?" ָׁשַאל ֻּדּבֹון.

"ְּבוַַּדאי," ָענְָתה ָהרֹוְפָאה, "ֻמָּתר לְךָ לְִהְסּתֹוֵבב ַּבֶחֶדר ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה, ֲאָבל ָאסּור לְךָ לֵָצאת ִמֶּמּנּו. ַאָּתה ָצִריךְ לְַחּכֹות 
ַעד ֶׁשִּתְתַחֵּזק - ַעד ֶׁשֶהָעִציץ יְַצִמיַח ְּפָרִחים - וְַרק ָאז ּתּוַכל לֵָצאת. לְַסָּבא וְָסְבָתא ֻמָּתר לְַבֵּקר אֹוְתךָ." 



"וְגַם לְָאִחי?" ָׁשַאל ֻּדּבֹון וְִחּיֵךְ. 
"לֹא, ֻּדּבֹון ָמתֹוק," ָענְָתה ָהרֹוְפָאה, "ָאסּור לִילִָדים ְקַטּנִים לָבֹוא ֵאלֶיךָ וְָאסּור ּגַם לֲַאנִָׁשים ֶׁשּלֹא ַמְרּגִיִׁשים טֹוב 

לָבֹוא, ִּכי ִּבְזַמן ַהַהְׁשָּתלָה וְַאֲחֶריָה ַהּגּוף ֶׁשּלְךָ יְִהיֶה ָרגִיׁש ְמאֹוד לְִזהּוִמים, וְָצִריךְ לְִׁשמֹר ָעלֶיךָ."
"ֲאָבל ֲאנִי ֶאְתּגְַעּגֵַע ֶאל ָאִחי," ָאַמר ֻּדּבֹון ְּבַכַעס. 

"ֲאנִי ְמִבינָה," ָענְָתה ָהרֹוְפָאה וְלְִּטָפה ֶאת ַהַּכף ֶׁשּלֹו. "לֹא נִָעים לְִהיֹות ָרחֹוק ֵמַהַּביִת ּוֵמַהֲחֵבִרים ָּכל ָּכךְ ַהְרֵּבה ְזַמן. 
ּתּוַכל לְַדֵּבר ִעם ָאִחיךָ ַּבֶּטלֶפֹון אֹו ַּבַּטְּבלֵט." 



ָהרֹוְפָאה ָחְׁשָבה וְהֹוִסיָפה: "וְאּולַי נְַרֶׁשה לְָאִחיךָ ַהֻּדּבֹון לָבֹוא לְִראֹות 
אֹוְתךָ ֶּדֶרך ַהַחּלֹון. ֶזה יְַׂשֵּמַח אֹוְתךָ?"

"ֵּכן!" ָענָה ֻּדּבֹון, "ֶזה ְמאֹוד יְַׂשֵּמַח אֹוִתי, ּוְכֶׁשֲאנִי ְּכָבר ֶאְהיֶה ִעם ָעלִים, 
ֲאנִי אּוַכל לְִפּגֹׁש אֹותֹו!"

ַאָּבא וְִאָּמא ָצֲחקּו. "לְךָ לֹא ְּבִדּיּוק יְִצְמחּו ָעלִים, ֻּדּבֹון ָמתֹוק ֶׁשּלָנּו, ֶאְצלְךָ 
ַהָּדם ֶהָחָדׁש יְִצַמח ַרק ְּבתֹוךְ ַהּגּוף."



"ַּבְּזַמן ֶׁשְּמַחִּכים לְַּצִמיָחה," הֹוִסיָפה ָהרֹוְפָאה, "ָהרֹוְפִאים יְִבְּדקּו אֹוְתךָ ָּכל יֹום. לְִפָעִמים ֲאִפּלּו ַּכָמה ְּפָעִמים ְּביֹום. 
ֵהם יִָּכנְסּו לֶַחֶדר ִעם ִּכּסּוי לָָבן ַעל ַהּנֲַעלַיִם ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יְלְַכלְכּו אֹותֹו, וְֵהם יִָׂשימּו ַמֵּסָכה ַעל ַהָּפנִים ְּכֵדי ֶׁשִאם יְִהיֶה 

לֶָהם ַאְּפִצ'י, ַאָּתה לֹא ִּתַּדֵּבק ֵמֶהם."
"ֶזה ַמְצִחיק," ָאַמר ֻּדּבֹון וְִחּיֵךְ.



"יֹום ֶאָחד, ְּביֹום ְּפלּוס ִמְסָּפר ָּכלְֶׁשהּו... נַּגִיד יֹום ְּפלּוס..."
"ְׁשלֹוִׁשים!" ָצַעק ֻּדּבֹון.

"ֵּכן, ֶזה יִָּתֵכן," ָענְָתה ָהרֹוְפָאה. 
"ַּבּיֹום ַהְּמיָֻחד ַהֶּזה ִּתלְַּבׁש ְּבגִָדים ֶׁשל ַּביִת וְֵתֵצא ֵמַהַּמְחלָָקה."

"לְָאן?" ָׁשַאל ֻּדּבֹון. 
"ַהַּביְָתה! ָענּו ַאָּבא וְִאָּמא וְָהרֹוְפָאה ֻּכּלָם יַַחד. "ֵּתֵצא ֵמַהֶחֶדר וְֵתֵצא ִמֵּבית ַהחֹולִים!"

"וְָאז ֶאְפּגֹׁש ֶאת ָאִחי ַהֻּדּבֹון? וְֶאת ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלִי? וְֶאֱחזֹר לַּגַן?" 



ֻּדּבֹון ָהיָה ָמלֵא ְׁשֵאלֹות, וְָהרֹוְפָאה 
ָענְָתה ְּבאֶֹרךְ רּוַח, לְַאט לְַאט:

"ַאָּתה ַּתֲחזֹר ַהַּביְָתה לַּיַַער, וְָׁשם 
ּתּוַכל לְִהיֹות ִעם ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלְךָ. 
ַאָּתה ַּתְמִׁשיךְ לָבֹוא ֵאלֵינּו לְִמְרָּפָאה 
לְִבִדיקֹות ַּפַעם אֹו ַּפֲעַמיִם ְּבָׁשבּוַע. 

ְּכֶׁשּיֲַחלֹף ְזַמן וְנְִרֶאה ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּזק, 
נּוַכל לְַהְרׁשֹות לְךָ לְִפּגֹׁש עֹוד ֲאנִָׁשים 

 וֲַאִפּלּו ֻּדּבֹונִים ֲאֵחִרים - 
ִאם ֵהם ְּבִריִאים."

"ּתּוַכל לְַטּיֵל וְלֱֶאכֹל אֶֹכל ֶׁשַאָּתה 
אֹוֵהב, לִיׁשֹן ׁשּוב ַּבִּמָּטה ֶׁשּלְךָ וֲַאִפּלּו 
לְִהְתנְַדנֵד ְּבנְַדנֵָדה. לְַאט לְַאט ּתּוַכל 
לֲַחזֹר לֲַעׂשֹות ָּכל ָמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב." 







גם דובים חולים לפעמים נכתב כדי לעזור להורים להסביר לילדיהם הצעירים, חולי הסרטן, על התהליך של השתלת מח עצם. 

 דרך דימויים מעולמו של הילד, הספר מסביר במילים רכות ופשוטות לילד ולהורה למה לצפות ועוזר להורים לתת מילות הסבר
על תהליך מורכב רפואית ורגשית עבור ילדיהם הקטנים.

מיועד גם לחברים לילדים חולים ובני משפחה שרוצים לדעת יותר על השתלת מח עצם בילדים.

---

המחברת, ד״ר דנה אשכנזי לוסטיג, היא בעלת תואר ד״ר לרפואה מאוניברסיטת תל אביב.
 התמחתה ברפואת ילדים בבית החולים לילדים ׳ספרא׳ בתל השומר ומתמחה כעת בהתמחות על בהמטו-אונקולוגיה ילדים

 בבית החולים ׳שניידר׳ לילדים.


