
21.11.2021 לא יש�כ  את התאריך הזה ,
ובני משפחתו �ל  יאיר חרפוף  חו 

כחייהם. "עד אותו יום היו לי חיים רגי
לים" , מספר חרפוף בן הכ33 , "הייתי 
בריא לחלוטין וספורטיבי. התאמנתי באופן קבוע 
בחדר �ושר , רצתי ור�בתי על אופניים. פתאום , 
משום מקום , תקפה אותי דלקת של תאי המוח. 

קרסתי , �מעט מתתי ובנס שרדתי".
כהוא נשוי , אב לשני ילדים – שירה )בת האר

בע( ונועם )בן שנה ושמונה חודשים( , מנהל סניף 
כזארה באילת. "באותו יום בחודש נובמבר , שהת

חיל רגיל לגמרי , חזרתי מהעבודה עם �אב ראש , 
כאבל �מי שבריא �ל חייו לא ייחסתי לזה חשי

בות" , הוא מספר , "חשבתי שה�אב בא �תוצאה 
כמהלחץ והמתח של העבודה , אז לקחתי אופט

לגין וקיוויתי שבזה יסתיים העניין". אבל ה�אב 
רק הלך והחריף ונוספה לו עייפות  מוזרה. 
"אי�שהו סחבתי את הלילה" , הוא מתאר , 
"ובבוקר התפניתי ליוספטל. הייתי במיון שש 

כשעות , שבמהל�ן חוויתי עצירת שתן לצד חול
שה מתגברת". 

חרפוף עבר סדרת בדיקות ראשונית , טופל 
כבעירוי נוזלים ושוחרר לביתו עם אמירה מרגי

עה: "ה�ול בסדר. תהיה במעקב אצל רופא 
המשפחה שלך". אולם האבחנה האופטימית של 

כבית החולים לא הייתה במקומה: ביממה שלא
חר מ�ן מצבו החמיר והוא התקשה אפילו לעמוד 

כעל רגליו. "חזרנו שוב למיון של יוספטל , שמע
תי במעומעם את אשתי אומרת לצוות: 'אני 
מ�ירה את בעלי. משהו איתו לא תקין , הוא �בר 

לא י�ול אפילו לעמוד' , ואושפזתי עם אבחנה 
של דלקת ריאות" , הוא מספר. במהלך שתי 

כהיממות הבאות מצבו �בר החמיר: "הייתי זומ
בי לגמרי , עם ה�רה מעורפלת , �ך שאני �בר 
לא ממש זו�ר את רצף האירועים" , הוא מתאר. 
למזלו , מי שהצילו את חייו בנקודת הזמן 

כהקריטית הזו היו הוריו ואשתו , שדרשו בתקי

פות להעביר אותו לבית החולים סורוקה. "אם 
לא אשתי הלביאה והוריי , ה�תבה הזו הייתה 

על יאיר ולא איתו" , הוא אומר ב�נות. 
המעבר לסורוקה התרחש ביום שישי אחר 
הצהריים , �שהוא �בר ללא ה�רה. במיון של 
סורוקה לא ביזבזו דקה , וער�ו סדרות בדיקות 

והדמיות mri , שמהן עלה חשד לדלקת במוח. 
חרפוף עבר ניקור מותני שעזר לאבחן 400 תאי 

כמוח דלקתיים. מורדם ומונשם הוא אושפז ביחי
כדה לטיפול נמרץ , �שהרופאים מבשרים למש
פחתו שמצבו מור�ב ושס�נה נשקפת לחייו .

אנצפליטיס , דלקת של רקמת המוח , נגרמת 
על פי רוב מנגיף. תסמיניה �וללים �אבי ראש 
חדים , ערפול ה�רה , פר�וס , הפרעות בתנועה , 
ליקוי בזי�רון , בהתמצאות ובתפקודי שפה , 
ולפעמים איבוד ה�רה. "אחרי שבוע וחצי ניסו 

כבהדרגה לגמול אותי מההרדמה אבל לא התעו
ררתי" , הוא מספר , "בשלב הזה , הוריי ואשתי 
המס�נים �בר לא ידעו מה יהיה איתי. מצד אחד 

כשרדתי , לא הייתי יותר בס�נת חיים , אבל �שא
ני במצב של צמח , לא מתעורר , הם �בר חששו 

כאיזה יאיר יקבלו חזרה. ממש חרב עליהם עול
מם , בעיקר מאחר שגם לרופאים לא הייתה 
בנקודת הזמן הזו שום בשורה מעודדת עבורם".
חלפו שבועיים עד שה�רתו שבה אליו והוא 
התעורר. "בקצב צב" , הוא אומר , "התחלתי להזיז 
אצבעות , ואז לפקוח עיניים , אבל המבט שלי עוד 
היה בוהה. אני לא זו�ר �לום מאותם ימים. רק 
בדיעבד אשתי השלימה לי את הפאזל". גם שהלך 
והתחבר לעולם , הוא התקשה לתקשר עם הצוות 
המטפל ועם בני משפחתו המסורים. "עברתי פיום 
קנה לצורך ההרדמה , אז לא היה לי קול , לא 
י�ולתי לדבר" , הוא מספר , "אבל גם לא י�ולתי 
לתקשר אחרת �י הגפיים שלי היו משותקות , אז 
לא י�ולתי ל�תוב אפילו אות אחת. בלית ברירה 
תקשרתי בתנועות שפתיים. ופתאום הגיעה גם 

ההבנה באיזה מצב אני: משותק ובלי י�ולת לדבר. 
זה היה סופר קשוח ובעיקר מאוד מפחיד. מה? 

��ה אשאר? המחשבה הזו הייתה סיוט".
שלושה וחצי שבועות אחרי שהגיע לסורוקה 

כהוא הועבר , עדיין משותק , לבית החולים השי
קומי רעות. "יאיר הגיע אלינו לשיקום נשימתי 
�שהוא עדיין מונשם ובה�רה מלאה" , אומר ד"ר 
אריה אלטמן , מנהל המחלקה לשיקום נשימתי 
בבית החולים , "מצבו התפקודי היה ירוד ביותר 
אחרי �חודש של הרדמה והנשמה בטיפול נמרץ. 
הוא היה סיעודי לחלוטין , מרותק למיטה וסבל 
מחולשה בפלג גופו השמאלי ומקשיים ברי�וז 
ובזי�רון �חלק מהביטוי הנוירולוגי של הפגיעה 

שחווה �תוצאה מהמחלה".
חרפוף שהה קצת יותר מחודשיים ברעות 
וחזר לאחרונה לביתו. "הגעתי לשם 100 אחוזים 
משותק וסיעודי" , הוא אומר , "נזקקתי אפילו 
ל�ך שיבצעו במקומי שינויי תנוחה במיטה. אבל 
בהדרגה , �שהצוות לא מוותר לי ואני לא מוותר 
למד  הוא  עבודה".  לעצמי , התחלתי לתת 

כלהתיישב ולעמוד , ובעזרת הלי�ון התחיל להפ
עיל את שרירי הרגליים ששותקו ולל�ת. הוא 
למד לא�ול ולבלוע ותירגל מיומנויות �מו 
דיבור , אחיזה , פעולות מוטוריות עדינות וגסות 
כבידיים , ועוד. ב�ל פעילות קשה �זו , �שהת

שישות �מעט מנצחת אותו , הוא נז�ר בשירה 
בתו , שמפצירה בו , "נו , אבא , מתי תחזור הביתה" , 
והמשיך בלי להי�נע. וע�שיו: הוא �בר י�ול 
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 יאיר חרפוף )33( מאילת, גבר צעיר בריא וספורטיבי, החל לפתע לחוש כאב ראש, 
ואז חולשה, ולאחר מכן אובדן הכרה. כשמצבו הידרדר התעקשה משפחתו שיועבר לבית החולים 

 סורוקה, שם אובחנה דלקת של רקמת המוח. במשך שבועיים היה ללא הכרה, ואחר כך נותר 
 משותק ועם בעיות קוגניטיביות. חודשיים של שיקום מפרך בבית החולים רעות החזירו אותו 
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"הייתי משותק ובלי יכולת לדבר". יאיר חרפוף

"לא ויתרתי לעצמי". יאיר חרפוף בשיקום


