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המשפחה

יוצאים למסע
של תקווה
צוריאל כלפה ( )17מהיישוב מעגלים שלקה במחלת סרטן
בארצות־הברית ‰הטיפול עולה
נדירה טס לטיפול ממושך
ארבעה מיליון שקלים ועד כה גויסו מיליון שקלים בלבד
עודד

בר־מאיר

לפני כשנה אובחן צוריאל כלפה,
נ�ר בן  17מהיישוב מ�גליםבמו�ע
צה האזורית שדות נגב ,כמי שסובל
ממחלת סרטן �צמות נדירה בשם "יואינג
סרקומה" .מדובר בסוג נדיר ביותר של מחלת
הסרטן ,כאשר �ל פי הנתונים הרפואיים ,שיע
�ור הלוקים בה הוא ארב�ה למיליון בני אדם.
במהלך החודשים הראשונים לאחר שהתע
גלתה המחלה טופל צוריאל ,ודומה היה כי
הוא מתאושש ומחלים ממנה ,אך לפני כחודע
שיים חלה החמרה במצבו .האפשרות היחידה
להציל את חייו הייתה טיפול ניסיוני בסוג
כזה של המחלה ,שמבוצ� בבית החולים
'ממוריאל סלואן קטרינג' ב�יר בניועיורק.
במוצאי השבת האחרונה יצא צוריאל יחד
�ם אביו אבידן ,כשהוא מלווה בצוות רפואי,
לטיפול בארצותעהברית ,שאמור להימשך
מספר חודשים� .לות הטיפול מו�רכת
בכארב�ה מיליון שקלים ,אך �ד כה הצע
ליחה המשפחה לגייס תרומות בהיקף של
כמיליון שקלים.
"לצ�רי" ,אמר אבידן כלפה ,אביו של צוע
ריאל" ,אין בארץ מספיק ניסיון ויד� כדי
לטפל בחומרת המחלה .כדי להציל את הבן

שלי אני חייב ל�שות הכל �ל מנת למצוא
את הרופאים ואת בתי החולים הטובים ב�וע
לם .אנחנו יוצאים למס� של תקווה בדרע
כנו לבית החולים בארצותעהברית ,שכרג�
מצי� לנו טיפול ניסיוני מול טיפולים אחע
רים המוצ�ים לנו במרכזים רפואיים שונים
בארצותעהברית .אני מגלה בימים אלה של
ההתמודדות הקשה ,שיש לי את המשפחה
הפרטית שלי ומסביב יש משפחה �נקית
ו�וצמתית של אנשים שמכירים אותנו וגם
של אנשים שלא .אני מודה לכולם �ל שנע
רתמו בהמוניהם ללא יוצא מהכלל בצורה
מ�וררת השראה ,והתגייסו לסיי� לנו".
אמו של צוריאל ,סילבי ,ש�ובדת במחע
לקת ההשתלמויות והחשבונות של מכללת
'חמדת הדרום' בשדות נגב" :מאז היווד�
דבר מחלתו של בני ,צוות המכללה תומך
מאוד ,אם בתרומות ואם בחיבוק חם .בכל
מקום שאנחנו מגי�ים מחזקים אותנו ,ופע
שוט מדהים כיצד כולם נרתמים למשימה.
בפרק זמן קצר אספנו כבר רב� מהסכום
הנדרש להמשך הטיפול .הלוואי שנזכה
להיות תמיד בצד הנותן ושנזכה לראות את
צוריאל מחייך ,בריא ושלם".
תרומות ניתן לה�ביר לחשבון ,6071578
סניף  ,912בנק לאומי� ,ל שם 'מאבק לחיים'.

