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 ויתוכלשהו )prostate( תינומרע חותינ

 

 תרבוע תינומרעה ךותב .רבגה לש הייברה תכרעממ קלח איה )PROSTATE( תינומרעה

 רצוימ ערזה לזונמ קלח .ערז תוירוניצ םיאצמנ ירוחאה הקלחבו ,ןתשה םרוז הכרד – "הכפוש"ה

 ריפש לודיג .ריאממ לודיגו ריפש לודיג ,םילודיג יגוס ינש חתפתהל םילולע תינומרעב .תינומרעב

 .ןיטולחל ףא םימעפל ,עגפית הניקת הרוצב ןתש תתל תלוכיהש ךכ הכפושה תא םוסחל לולע

 הטונ תינומרעה ,םירחא םירביא ומכ .תוברעתה תבייחמ תינומרעה לש הריפש הלדגה לכ אל

 םיבקוע דוע לכ הב לפטל ךרוצ ןיא ןתש ןתמב תוערפה ומכ םינימסת ןיא דוע לכו ליגה םע לודגל

 .םיכוביס םיחתפתמ אלו רימחמ ונניא בצמהש םיאדוומו ךילהתה רחא

 םאו ,הנוזתבו םייחה חרואב םייונישב קפתסהל םימעפל ןתינ םילק םינימסת םיעיפומש בצמב םג

 תונוונמה תוילנומרוה תופורת וא ,םימוטפמיסה לע הלקהל תודעוימש תופורת ןנשי ךכב יד ןיא

 .התוא תוניטקמ ךכבו תינומרעה תא

 ,ונימיב .תינומרעה תתירכ לש תורשפאה הלוע ,םיכוביס לש הרקמב וא ,ךכב םג יד ןיא רשאכ

 ךרוצ שי דחוימב תלדגומ תינומרעב רבודמ רשאכ .תורוצ יתשב תושעיהל הלוכי תינומרע תתירכ

 קפתסהל ןתינ םירחא םירקמב ךא .ןטבה ןפודב עצובמש ךתח ךרד – החותפ הטישב חותינב

 ,רזייל ןרקב תינומרעה תא "ףרוש" הכפושה ךרד רדוחש רישכמ .הכפושה ךרד תינומרעה תתירכב

 .םינוש םילגב וא

 רקע תויהל ךפוה םדאה ןכלו תינומרעה ךותב רבועה הכפושהמ קלחה םג תרכנ חותינהמ קלחכ

 ערזה יליבש תא קתנל לבוקמ היה רבעב .)הפקזל עיגהל לוכי ףא אוהו ,ךשמנ ערזה רוצייש תורמל(

 .לבוקמ ונניא רבדה ונימיב ךא ,תינומרעל םיכשאה ןמ

 ןבא( ע"ושב קספנ ךכו .הרותה ןמ רוסיא אוהש ,סוריס רוסיא לע ונדמל )ב ,יק( תבשב ארמגב

 .להקב אובל ול רוסאש אכד עוצפ בשחנ סוריס רבע תאז לכבש ימ .)ה ןמיס רזעה
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 העיגפ םג אלא סוריס םושמ הרוסא םמצע םיציבבו דיגב העיגפ וא התירכ קר אלש ,איה הכלהה

 :)ג הכלה זט קרפ האיב ירוסיא תוכלה( ם"במרה בתוכש ומכו ,ערזה תא םיכילומה םיליבשב

 השלשבו ,ולש דיגה תרכנש לכ הכפש תורכו ,ולש םיציבה ועצפנש לכ אכד עוצפ והז יאו"

 ןיארקנה ןהו ערז תבכש לשבתת ןהבש ןיליבשבו םיציבבו דיגב רכזה לספיש רשפא ןירביא

 ."לוספ הז ירה ךדנ וא ולא ןירביא 'גמ דחא עצפנש ןויכו םיציב יטוח

 .)ב ףיעס ,םש( ךורע ןחלושב םג ךכו

 .רבודמ "ערזה יליבש" הזיא לע ,הלאשה הררועתה הז ןינעב

 םירבד תא איבמ אוה ז תוא בי ןמיס רזעה ןבא קלחב .וז היגוסב שיא ןוזחה לש ושודיח עודי

 ונייה םיציבה יטוח יכ בתוכה )ב ,הע( תומביב י"שר ןושל תא איבמו ,"םיציבה יטוח" לע ם"במרה

 יטוח רדגב בשחנ דיגבש ערזה ליבשש הדומ י"שר םגש הארנש בתוכו ,סיכב ןהב ןיולת םיציבהש

 :בתוכו ,"ערז תבכש לשבתת ןהבש" ם"במרה בתכש המ תא קדקדמ ךכ רחאו ,םיציב

 דע תשק יצח ומכ ןירבועו ףוגב קמועל ןיסנכנ ןיליבשה ,םיאפורה יפ לע עודיה יפכ הנהו"

 עמשמ םיקסופבו ארמגב ורכזוה אלדמו ,ץוחל ןימרוזו דיגה ךרד ןירבועו ,דיגל ןיסנכנש

 דיגב ךדנו עצפנ םא אלא לספנ וניאו ,אכד עוצפ ללכב םניא םינפב ןיליבשהש םוקמבד

 ידי לע סרתסמ םא ףאו ,ףוגה ךותבש םיימינפה ןיטוחה אל לבא ,םהבש ןיטוחו םיציבו

  ."המח סירסכו רקע ראשכ ונידו להקב רסאנ וניא םוקמ לכמ ףוגה ךותב םיליבשה תתירכ

 :ףיסומ אוה ןכמ רחאל

 עודיה רשבה תחיפנמ אבה ןתשה ליבש תמיתס ידי לע ןתשה תריצע ילוחב חותנה רבד לעו"

 ערז תבכשה ליבש םג קיספהל םיחרכומ חותינ תעשבו ,ומתוסו ןתשה רונצ לע ץחולו

 סוכ תייתש ומכ ןנברד קר אתיירואד סוריס רוסיא הזב ןיא יתבתכש המל ,ףוגב עלבומה

 ."להקב אובל רסאנ וניאו ,הנכס קפס םושמ רתומ חותנה ןפוא לכבו ,ןירקיע

 םירבוע ןיליבשהש םוקמבש ושודיח יפ לע תינומרעה חותינ עוציב תא ריתמ שיא ןוזחה ,רמולכ

 סוריס רוסיא הזב שיש ףא ,הרותה ןמ סוריס רוסיא הזב ןיא םיציבב וא דיגב אלו ףוגה ךותב

 סוכ תותשל )בי ףיעס םש ע"וש ןייע( רסאנש ומכ ,םדאה רוקיע התאצותש הלועפ לכ ומכ ןנברדמ

 ."הנכס ששח" םושמו ,הדלוהה ירבאב עגופ וניאש תורמל םדאה תא רקעמש ןירקיע לש
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 םירבדה םה ךכו הדימב ירהש ,הנכסל רומג ששח וב שיש בצמל שיא ןוזחה תנווכ ןיא תוטשפב

 תוריבע לכ החוד שפנ חוקיפ ירהש ,הרותה ןמ סוריס רוסיא הזב היהי םא םג רתומ חותינה

 לכב רבדה רתומ ,הזכ חותינב הנכס ששח שי יללכ ןפואבש רחאמש תוטשפב הארנ ןכלו ,הרותבש

 תראשה ירהו ,הלוחה לש ותואירבב תעגופ תלדגומה תינומרעהו רחא ףילחת ןיא ובש הרקמ

 .םיכוביסל םורגל לולע הבצמב תינומרעה

 ושודיח רקיעל םיכסמש רחאלש ,)טכ ןמיס ד קלח רזעה ןבא( השמ תורגאה לעב בתכ ךכמ הרתי

 ,םיציבב וא דיגב םניאש םיימינפה ערזה יליבש קותינב הרותה ןמ רוסיא ןיאש שיא ןוזחה לש

 :ןירקיע לש סוכב ומכ ןנברדמ רוסיא הזב שי םוקמ לכמש שיא ןוזחה בתכש המ לע ריעמ

 אלד םושמ ,שממ ןיושש ףא הזמ הז ןנברד ירוסיא ןניפלי אלד ,חרכה ןיא יתעד תוינעל"

 תייתש אוהד ,רובעל יוצמו רובעל לקנש רבד קר אוהד ,רוסאל ךרצוהש המ אלא ורסא

 ןירוסיו רעצב אוהש ףוגה ךות אוהש טאטסארפהמ ליבשה תכיתח אלו ,ןירקיע סוכ

 טאטסארפה חותנ תושעל ןיכירצש ולאו ,החמומ אפור אלב הז תושעל ךייש אלו ,םילודג

 תא ךותחל הליבשב ןיכירצש תרחא הלחמו ןתשה תריצעב םילודג םילוח ןהש דצמ

 םילוח ןהש ולאו ...הזב רוסאל ךרוצ םוש אכילש ,ללכ אחיכש אלש רבד אוה טאטסארפה

 הזכ אחיכש אלש רבד ךל ןיא ירה ,והיילע רוסאל ךייש היהש ןתשה תריצעב םילודג

 בתכש המ ןויע ךירצ ןכלו .ןירקיע סוכ תייתשד אהכ ןנברדמ סורס ןידמ הזב ורסאיש

 ."הנכס ששח אוהש ואל יא רוסיא אכיא ןנברדמד א"וזחה

 ,ל"נה השמ תורגאה ,ונרודב םיקסופה ילודגמ המכו המכ םימיכסמ שיא ןוזחה לש ושודיח רקיעל

 .דועו )גכק ןמיס ב קלח( קחצי תחנמה ,)דצ ןמיס די קלחו ,דכ ,הכ י קלח( רזעילא ץיצה ןכו

 קלח תתירכב קפתסהל אלא םיכשאהמ ערזה יליבש תא קתנל לבוקמ ןיא ונימיב רומאכ יכ ןייוצי

 ויה הבש הנשיה הטישב לבא ,רתוי םיאתמ שיא ןוזחה לש ושודיח ןכלו ,תינומרעב רבועה הכפושה

 אלא רתומ וניא רבדהו שיא ןוזחה לש ושודיח ךייש אל ,םיכשאהמ ערזה יליבש תא םיקתנמ םג

 רתיה ןיב דיעמש ומכ ,הז קותינב ךרוצ ןיאש לבוקמ ונימיב רומאכ םלוא .שממ שפנ חוקיפ ששחמ

 .םש השמ תורגאה םג

 אובל רתומ הזכ חותינ רבעש םדאש איה ושודיחמ הלודגה תועמשמה ,שיא ןוזחה בתוכש ומכ

  .שרגתהל ךירצ וניאו ןתחתהל ול רתומ ,להקל

 לע םידלי איבהל לוכיש ונימיב ףא ,ןכ אל םאש ,הנותחה ינפל ךכ לע עידוהל ךירצש רורב םנמא(

 חותינ ינפלש הרקמב וא םיכשאהמ ערז תאצוהל חותינ תועצמאב – תיפוג ץוח הירפה ידי
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 ,ץראה לכ ךרדכ ותשא םע שמשל רומאכ לוכי אוה ןכו – תרמשמל ודיקפהו ערז איצוה תינומרעה

 שמשמש י"ע עבטה ךרדב דילוהל לגוסמ וניא אוהש הדבועה םצע ןיידע ,ערז לש הטילפ אלל ךא

 המכסהב םומה תא השיאה לבקת אלו ארקיעמ וילע עידוי אל םאש לודג םומ תבשחנ ותשא םע

 .)תועט חקמ תויהל ןישודיקה םילולע

 ורבאמ אצוי וניאו חותינה םוקמ ךותב ךפשנ וערזש ףא ששח אלל ותשא םע שמשל רתומ הזכ םדא

 הז רוסיאב ןורקיעהש )לק ןמיס י קלח( קחצי תחנמ ת"ושב בתוכ רבדה םעטב .יעבט ןפואב ליגרכ

 איבמו ,תחשנ וערז םאב שושחל ול ןיא ץראה לכ ךרדכ שמשמ םדאהש לככש אוה ערז תתחשה לש

 :)ה ,גכ ןמיס רזעה ןבא( ךורע ןחלושב קספנש הממ הזל רוקמ

 ."רוסא ,ץוחבמ הרוז המע שמשמ הלעבשכ ךכ ידי לעו ,םחרב םטוא הל שיש השא"

 :א"מרה בתוכ ךכ לע

 ."ץראה ךרדכ שמשמו ליאוה ,תינולייאו הנטק םע שמשל רתומ לבא"

  .תומבי תכסמב םינושארב םירבדה רוקמ

 תא תורפהל וחוכבש ןפואב טלפנ ערזה םאה הלאשל רשק אללש אוה וז הכלהב דוסיה ,רמולכ

 תתחשה רוסיאמ ששח ןיא ץראה לכ ךרדכ תושיא יסחי ךלהמב טלפנ אוהש לככ ,אל וא השיאה

 םחרב םטוא הל שיש השא םע שמשל רוסאש המו ,תינולייאו הנטק םע שמשל רתומ ןכלו ,ערז

 רוקמ אוהש ,ש"ארה ירבד תועמשמכו ,ליגרכ המע שמשמ וניא םטוא ותוא ידי לעש םושמ אוה

  :)ג ,גל ללכ( הבושתב בתוכה ,הז ןיד

 שד אוהש םימעפ םטואה ךותמו ,ול יוארכ שד שמשה ןיאש ןינעב םחרב םטוא הל שיש השא"

 תחשו היב ןנירק ץוחבמ הרוז איה םלועלד ןויכ רוסא אוהש הארי ,ץוחב הרוז אוה םלועלו ץוחבמ

 ערגו ,רוסא ץוחבמ הרוז אוה םלועלש ןויכ מ"מ םינפבמ שד איה םימעפלש יפ לע ףאו ,הצרא

 יוהד ידימ הערזהל יואר וערז ןיאש יפ לע ףא ץראה לכ ךרדכ שמשמ אוהה םתהד ךומב שמשממ

 ."הנטקו הנקזו הרקע

 .א ,טל תומביב םינושארב דואמ חוור הז קוליח ןכאו

 םוקמ ךותב אלא הצוחה טלפנ וניא ערזהש אלא ,וכרדכ שמשל לוכי שיאהש ןדיד ןודינב םג ,ןכל

 .רוסיא ךכב ןיא ,טלפנו ןתשב ברעתמ ךכ רחאו חותינה
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 .םיפסונ םיקומינ השלש )הצ ןמיס די קלח( רזעילא ץיצה ףיסוה קחצי תחנמה לעב לש וז ארבס לע

 םג ומע ומיכסהש ,)טס ןמיס העד הרוי( "שא ירמא" לעב ןואגה לש ושודיח תא איבמ אוה תישאר

 תתחשהב רוסיא ןיאש ,)אנ ןמיס ח"וא האתילת( יכדרמ ישובלבו )א ןמיס רזעה ןבא( רפוס טבשב

 ןיא ,הדלוהל יואר וניא זלה םדאה לש וערז תעכ ובצמבש רחאמ ,הז יפל .הדלוהל יואר וניאש ערז

  .ותתחשה תא רוסאל

 םדאה לש וערז תא איצוהל תורשפא שיש םויכ ףא הפקת רזעילא ץיצה לש וז ארבסש הארנ

 .תיפוג ץוח הירפה עצבלו חותינב

 הצוחה טלפנ אוה ובש בלשב אלא ,ףוגה ןמ רקענ ערזה ובש בלשב וניא רוסיאהש ,ףיסומ אוה תינש

 תא דבאל הלועפ םוש השוע וניא םדאה הז הרקמבש רחאמ ,רזעילא ץיצה בתוכ ,ןכל .דוביאל

 וילאמ ךכ רחאו ,ערזה תא רוקעל קר אוה ןחוכ ויתולועפ אלא ,ומוקממ רקענ אוהש רחאל ערזה

 .רוסיא ךכב ןיא ,ודיצמ תוררועתה לכ אלל הצוחה אלפנו ןתשה םע ערזה ברעתמ

 םיציבה ךרד וכרדכ אצוישכ םא יכ הלטבל ערז תאצוה רוסיא ךייש אלד רמול רבתסמ" ,תישילשו

 עיגה אל דועשכ ןכש לכמו וכרדכ אלש אצויש לכ לבא ,ודיקפתל רמגומו לשובמ אצוי זאש רבאהו

 הזכ לשובמ יתלב לעד ,הלטבל ערז תאצוה רוסיא אד ןוגכ לע לח אל ,םהיטוחו םיציבהל וליפא

 רמאנ אל תאזכ הנושמ הרוצבו הכרדכ אלש האיציו )א"ע ו"ע 'ד תומביב 'מגה ןושלל המודב(

 ."רוסיאה

  

 


