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המדי־איפהקרן?שלתפקידזדו

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$הזח?בקטע

כש־פהשישאיתרמסכים״אני

לים,

$TS1$,כשלים$TS1$

$DN2$,כשלים$DN2$לאהרבלצערישלנוהמדינה

וב־ברמהלדבריםפתרונותנותנת

מידה

$TS1$ובמידה$TS1$

$DN2$ובמידה$DN2$.המספקת״

לעבודהמחובר

מכנהבשיריר״רשלוהעבודהאת

הואבחלקו.שנפלהושליחות״״זכות

ביממה,שעות24העבודהאתחי

מחייו.נפרדבלתיחלקבהורואה

ומ־לגמרי״,להפרידיכוללא״אתה

תכוון

$TS1$ומתכוון$TS1$

$DN2$ומתכוון$DN2$לבית.העבודהביןלהפרדה

הד־איתי,זהזה,אתמביאלא״אני

׳לסגוראפשראיבאמתבתוכי,ברים

מאוד״.קשהמגירות׳,

שטו־אישהלפגוששמחתמידהוא
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הוא׳סורוקה׳החוליםביתעל

רמתכאןישממני,חלק״הואאומר:

רצי־חלקמרגישאנימצוינת,רפואה

מהמקום״.ני

הואלהרותשמתקשותלנשים

לוותר״.״לאברור:מסרשולח
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המ־עםנעימהוהרגשהואמוןטחון

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$.גניקולוגיות,בדיקותוהרופא

זהואחרות,סאונדאולטראבדיקות
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$TS1$להגיר$TS1$
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והתמדהנחישות

במהלךמבחינתושמדוברלמרות
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"בכיתה

$TS1$למ"בכיתה$TS1$

$DN2$למ"בכיתה$DN2$ביולוגיהלמדתיי״א

המבח־תינוקתנולדהבדיוקבתיכון,

נה

$TS1$המבחנה$TS1$
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ביקשהלביולוגיההמורה(.1997

הפרייתעללכיתההרצאהלתתממני

סי־הרצתי,הזה.הסיפורועלמבחנה

פרתי

$TS1$סיפרתי$TS1$

$DN2$סיפרתי$DN2$מאזוהאמתבכיתה,לתלמידים
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שלף?השאיפהמה

הגדולהקורסאתמרכז״אני

בסטו־מדוברבגניקולוגיה,ביותר

דנטים

$TS1$בסטודנטים$TS1$

$DN2$בסטודנטים$DN2$אזחמישית,לשנהשמגיעים

ללמדשלעבורההרבהישזהבתוך

ולהוביללהביאשליהשאיפהולחנך.

להישארסטודנטיםשיותרכמה
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צרי־ואנחנובהם,משקיעיםאנחנו
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$TS1$צריכים$TS1$
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גדוליםבמגעיםאניחוזרות,הפלות
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מחקר״.איתםעושים

שמת־לתלמידיפשלדהמסרמה
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וחו־דתיאדםשהואהעובדהגםפנוי.

בש

$TS1$וחובש$TS1$
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$TS1$להשפיע$TS1$
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דתיאדמבהיותךמפתדרזהאיך
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מימיעודפטורהדבר״מבחינתי

שפי־יודעיםאנחנוובכללחז״ל,

קוח

$TS1$שפיקוח$TS1$

$DN2$שפיקוח$DN2$להיותיכולאנישבת.רוחהנפש

הכל,ולעשותבשבתהחוליםבבית

מגיעשאניברגעוניתוחים.בדיקות

מאמין.אניכיעושהלאאניהביתה

אותי.צריכיםאםרקיעבודהפלאפון

התפקידהשליחות,עלמסתכלאני

לגמרי״.נפשפיקוחשלסוגהוא

מיוחד?מקרהזוכר
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