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שלובקליניקהשרג׳רמי
"זהטנזניה.סינגה,בכפר
מבחינתי"עצוםניצחון
יצחקייעקבמיכלצילומים:
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שאריץברורלי"היה
פרויקטבטנזניה

היופיאיידס.לחולי
הואבהומיאופתיה

אניהטיפות,שלמעט
רקכלום.צריךלא

הידעואתזמןאוטו,
שרכשתי.והניסיון

ברפואהכמולאזה
הקונבנציונלית,

רפואיציודשצריך
מאובזרת"ומרפאה

המסאישבטשלהקטןלכפרהדרךאת
־עצובעינייםכמעטשרג'רמיעושה
טנזניה,שלבצפונההנידחהכפרמות.
־הבינהתעופהמשדהוחצישעהמרחק

במפה,כללמסומןלאשבארושה,קילימנג'רולאומי
הישראלי.המרפאשלבליבוהיטבחקוקאבל
נייטובאוקיאתלפגוששלובג'יפאותילוקחשר
ביחסמאודקטןראשעםשנולדהמסאיתה־17,בת

"ברובועשרים.מטרעלעולהלאשלהושהגובהלגוף,
לאכמוהשנולדוילדיםשלהחייםתוחלתהמקרים

שהתח־מאזמפיגור.סובליםוהםשנה,15עלעולה
שלההחייםאיכותשנים,ארבעלפניבה,לטפללתי

לאחיים,שמחתמלאתהיאהיוםבהרבה.השתפרה
זהמבחינתיאליה.חזרוהתיאבוןמכאבים,סובלת
עצום".ניצחון

מבכירי)61(,שרמקדישהאחרונותבשנים
־השקוהאנשיםלמעןחייואתבעולם,ההומיאופתים

להיעזרזוכיםנדירותלעיתיםשרקמיבאפריקה,פים
השםממילא.הרעועההמקומית,הבריאותבמערכת

־מהמרוויחשהואוהשכרלעצמושרכשהבינלאומי

חיילולהבטיחיכוליםהיותבלרחביבכלרצאותיו
ביישובהפסטורליבביתומותרותעתיריבורגנות

שלוהכסףאתאחרת.בחרשראבלשבגליל,כליל
בהתנדבות.והכלבטנזניה,חוליםבריפוימשקיעהוא
כהגדרתו.עצומה","שליחותשלעניין

"מערכתאומר.הואקשים",מאודבטנזניה"החיים
המעטתרופות.הרבהואיןפרימיטיבית,שםהבריאות

הרבהוישברופאים,עצוםמחסורישמיושן.שיש,
כמלריה,מאובחנתמחלהכלכמעטבאבחנות.טעויות
במלריה.חולהמהאוכלוסייהאחדאחוזשרקלמרות
פשוטשהרופאורואהלניתוחשםנכנסת"את
המוותמקרימרביתשאפשר.מהכלמהגוףמוציא

לאשהחוליםומהעובדה-מאיידסנובעיםבמדינה
לאשפוז.מגיעים
אחדאףבטנזניה.החביתתחתיתהםהאיידס"חולי

שניעולהחוליםבביתאשפוזאליהם.מתייחסלא
ברובלכן,להם.איןזהאתגםאבלליום,דולרים
למותם.ומחכיםיושביםפשוטהםהמקרים

־הרובחו"ל,בארץאיידסבחולישטיפלתי"אחרי
גםזובאנשים.שםלטפללאפשעיהיהשזהגשתי
הומיאופתיהמהלעולםלהראותשליהדרךהיתה

היתהשקיבלתיגדולההכיהמחמאהלעשות.מסוגלת
שהגעתי,שמאזליאמרבטנזניהחוליםביתכשמנהל

מתים".לאכבראצלוהאיידסחולי
בעצמה,והומיאופתיתג'רמישלאשתו)45(,כמילה

אחריונסחפהשנים,שמונהלפנילמסעאיתויצאה
לנ־מתכווןשהואליבישרכשהוא2008,־"בהחלום.

שלמערךשםלהקיםכדילטנזניהשנהלחציסוע
מצבשאיןמיידלואמרתיהומיאופתיות,מרפאות

קצרזמןובתוךפעמיים,לחשובבלילבד.נוסעשהוא
10,בןאזהיהאייקונסענו.הילדיםאתארזנומאוד,
שנתיים".בתתינוקתהיתהואיימי3בתהיתהנוגה

־שבמֹושיבעירגרוהםהאחרונותהשניםבשמונה
נקלטוהילדיםקילימנג'רו.מחוזבירתטנזניה,צפון
בינלאומי.ספרבבית

להגיעלנואיפשרההומיאופתיםששנינו"העובדה
־לקשנסענוימים"היוכמילה.אומרתחולים",להרבה

זאתנסע.מאיתנואחדשרקימיםוהיויחד,ליניקות

בעקבותהאחרונה,בשנהלכולנו.עצומהחוויההיתה
בחינוךשלומד)18(,לאייקהולמתבמסגרתמחסור
הואמרגשהכיהדברלישראל.לשובנאלצנוהמיוחד,
שוטף,באופןשםנמצאיםלאכברשאנחנושלמרות
להתקיים".ממשיךשלנוהפרויקט

√ √ √

טנזניה.בצפוןשרג'רמיהקיםניידותקליניקות19
אחד,מחדרליותרזקוקהלאהומיאופתית"קליניקה

טיפותהחולה,שלהאבחוןאתרושמיםשבולפטופ
־באלטיפולהצ'יףשלהסכמהוכמובן,הומיאופתיות,

שנייםביןמצטרפיםקליניקהלכלשלו.הכפרנשי
־שוממקומותשבאיםמתנדבים,סטודנטיםלחמישה

להתלמד".כדיבעולםנים
אתלראותלטוסמקפידהואלישראלשובומאז

אליומתלווהאניבחודשיים.פעםשלוהמטופלים
שבהםטנזניה,ברחביטיפוליםשלארוכיםליומיים

שסובליםקטניםילדיםחולים.עשרותפוגשהוא

ילדיםמלריה,חוליעיניים,ומדלקותנשימהמבעיות
איידס.חוליוכמובן,חירשים,
אירופאיםסטודנטיםשלושהמתלוויםשלנולמסע

לפנישבאה42בתאיריתג'ין,וגםלהומיאופתיה,
הפרויקטאתמנהלתוהיוםכמתנדבתוחצישנתיים

סמלי.סכוםתמורתנמצאים,לאוכמילהשג'רמיבזמן
המאובקות,העפרבדרכימיטלטלג'רמישלהג'יפ
לידנעצריםאנחנוחמורים.למעברמשמשותשלרוב
שעליההגבעה,למעלהאותנושמובילקטן,שביל
המסאים.שלהכפרשוכן

־מתנספקג'רמיברגל",לטפסקצתצריך"מפה
־מבי"אתצהובים.ג'ריקניםתלוייםהעציםעלצל.
הםאזזורמים,מיםלהםאיןפה?חייםהםאיךנה

אתשיאספוכדיהעציםעלהג'ריקניםאתשמים
הלילה".שלהטל

אחתעגולות.בוץבקתותשלושהגבעהבראש
־בתנוממנהיוצאתונייטובאוקינפתחת,הדלתות

ומחיאותכתפייםהקפצתשלמסורתיותריקודעות
־במטעטוףהזעירראשהמימדים,קטנתהיאכפיים.
באהבה.אלינומחייכותהקטנטנותופניהירוקה,פחת
לאחת,אחתידינו,אתלוקחתאלינו,ניגשתהיא
לברכה.ראשהעלאותןמניחהקולאומיליםוללא

אחראילתרגוםהמסאי.בשפתשראתמברכתאמה
שמונהלפניאסףשג'רמימקומי,טנזני)40(,ראג'ה
מאזקשים.לסמיםמכורכשהיהמהאשפתות,שנים
־עבומתרגםהומיאופתיה,ממנולומדאיתו,ראג'ה

שצבר.הידעבאמצעותבמקומייםמטפלואפילורו,
האם,אומרתמגיע",שאתהלהסיפרתי"בבוקר

הכיהבגדיםאתללבושוהלכהשמחהמאוד"והיא
להאיןטוב,מרגישההיאלמענך.רקשלה,יפים

מאוד".שמחהאניולכןכאבים,
הזורחת.הנערהלמראהרחבחיוךמחייךג'רמי
"כמהנוצצות.בעינייםליאומרהואאותה","תראי
מחדש.פעםכלאותימרגשזההזאת.בנערהישאושר
ידוע.שלהוהסוףתחיה,היאשניםכמהמושגליאין
לידחייםאיכותלהמעניקלפחותאניאז,עדאבל

שלה".בכפרמשפחתה,
כלעלעונהאמהמדברת,לאשנייטובאוקימכיוון
והרגשי.הנפשיהבריאותי,למצבהבנוגעהשאלות

"אםהומיאופתיות.טיפותלהונותןמקשיב,ג'רמי
אותהלנתחהיהאוליאפשרבמערב,חיההיתההיא

באיזואבלשנים,כמהבעודהחייםאתלהולהאריך
הימיםכלויוצאתנכנסתהיתההיאחיים?איכות
חולים".מבתי

√ √ √

פוגשיםאנחנואיידס,חולה)58(,פרנסיסאת
הדרךממושי.נסיעהדקות40מרחקקיבושו,בעיר

שבילבננות.ועציקפהמטעיביןעוברתלקיבושו
ומובילהסבוךהג'ונגלאתחוצהלאחרונהרקשנסלל
סינגהבכפרשהוקםהקתולי,החוליםלביתאותנו

המקומית.הכנסייהידיעל
החוליםאתמקבלהואשבהג'רמי,שלהקליניקה

החולים,ביתשבחצרהדשאפיסתעלנמצאתשלו,
דלת,ללאבטון,רצפתעםקטןמחדרוןיותרלאוהיא

ושבעוברלכלשמאפשרמה-החזהבגובהשקירותיו
במתרחש.לצפות
קטן,עץשולחןמולרעועכיסאעלמתיישבג'רמי

שהחוליםומחכהשלוהלפטופאתמדליקפוזה,נטול
ביוםלייהיוחוליםכמהיודעלאפעםאף"אנייגיעו.

אני60.להגיעויכוליםעשרהלהגיעיכוליםמסוים.
כולם".אתואקבלפהאשאר

־החובביתשטופלונוספיםאיידסחוליכמופרנסיס,
־"אובחמוות.סףעלשנתייםלפניעדהיההזה,לים
הטיפוליםאבלבמחלה,כחולהב־2011לראשונהנתי
כלכמעטחוםהגוף,בכלכאביםליהיולי.עזרולא

בסווהילית.מספרהואובשרירים",בעצמותוכאבהזמן,
לכתמיםשגרםעור,סרטןאצליהתפתחהזמן"עם

לאכברשהםליאמרוהרופאיםהגוף.כלפניעל

הבריאות"מערכת
פרימיטיבית,בטנזניה

תרופות.הרבהואין
עצוםמחסוריש

נכנסתאתברופאים.
ורואהלניתוחשם

פשוטשהרופא
מהכלמהגוףמוציא

האיידסחולישאפשר.
לתחתיתנחשבים
יושביםפשוטהחבית.
למותם"ומחכים

באנשים"שםלטפללאפשעיהיהשזההרגשתיובחו"ל,בארץאיידסבחולישטיפלתי"אחריבמפות(.מסומןלא)מיקומובטנזניהמסאיכפר
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כשג'רמיתקווה.ליהיתהולאלי,לעזוראיךיודעים
הטיפולאתלנסותליהמליץשליהרופאב־2014,בא

להפסיד.מהליאיןהרישלו,
איךשאלות.הרבהאותיושאלאיתיישב"ג'רמי

איךסיוטים,אוחלומותליישאםבלילה,ישןאני
שיחהשלשעהאחרילי.חםאוקרואםשליהתיאבון

אותה.ליונתןלימתאימהשהכיהתרופהאתבחרהוא
הבא.למפגשעדממנה,טיפותכמהיוםכללקחתי
הטיפות.אתמשנההיההואהצורך,במידת

עליואיןכברעכשיו,שליהעורעל"תסתכלי
אניותיאבון.אנרגיהליוישבמשקל,עליתיכלום.
מרגישאנישלי.למשפחהולדאוגלעבודעכשיויכול
הרבהוזהשלי,לחייםצ'אנסנתןג'רמיבריא.אדם
קודם".לישהיהממהיותר

הרגלייםמאוד.רעבמצבהיה"הואמהנהן.ג'רמי
־מבוסבלאנרגיהחסרהיההואנפוחות,היושלו
היוםאיידס.לחוליאופייניותשמאודראייה,עיות
מווירוסשנפגעיםחיסוניים)תאיםשלוה־CD4רמת

;HIVליישמ־500.ליותרמ־100עלתהמ"י(ה־
מהל־1,000,מעלעדעלתהאצלםשהרמהחולים
בריא.לאדםנחשבשכבר

מוגדרהואהרפואיתבהגדרהאםמענייןלא"אותי
הגדרהאיןהקונבנציונליתשברפואהגםמהכבריא,

שלירידהשישמענייןאותימאיידס.הבראהשל
יורדתבגוףהווירוסכמותבסימפטומים.אחוזים90

כ'רדומה'מגדיריםהקונבנציונליתשברפואהלרמה
'מתחבאת'.או

אנרגיה.להםישטוב,מרגישיםשהחולים"ברגע
יכוליםלאהםבלעדיהכימאוד,חשובההזוהאנרגיה
הםאוכל,איןאםאוכל.איןעובדים,לאאםלעבוד.
מתים".שהםעדברעבגוועים

√ √ √

הרבההתחילהשחורההיבשתעםשרשלהרומן
אפריקה.אתשמצילההומיאופתלהיותשחלםלפני
בנםאפריקה,שבדרוםביוהנסבורגב־1955נולדהוא

שהיתהכהן,ונעמיכללי,רופאשר,אייקשלהשלישי
־יוהנשלבאוניברסיטהשלמדוהראשונותמהנשים
שלהראשירבההיהכהן,אייזקמוזססבו,סבורג.
מזימבבואה(.חלק)כיוםברודזיההיהודיםקהילת

וקבעהלארץהמשפחהעלתה5,בןהיהכשהוא
מושבכמונראהעוד"כשהיישובבסביון,ביתהאת
נפטרה6בןכשהיההיום".שהואמהולאפעםשל
הגס.במעיניתוחשלמסיבוךה־42,בתנעמי,אמו
מרגוואשתובשנית,אביונישאשניםשלושאחרי
דבר".לכל"אמאלג'רמיהיתה
בתלט'עירוניבתיכוןהריאליתבמגמהלמדהוא

לצה"להתגייסהכיפוריםיוםמלחמתובמהלךאביב,
־ושיהקשרלחילעברבהמשךגולני.לחטיבתונשלח

ראשי.קשרכמדריךרת
שנים"במשךמוקדם.תכנוןללאהגיעלהומיאופתיה

לפעמיםלפציינטים,בלילותיוצאאביאתראיתי
אניכמוהושרופאידעתילילה.בכלפעמיםשלוש

הזו.להשתעבדותמוכןהייתילאלהיות.רוצהלא
התחלתיכזה.היפיהייתימהצבא"כשהשתחררתי

עוקבוהייתיגדול,אופנועליהיהפרטי.כחוקרלעבוד
מספיקשהרווחתיאחריבלילות.אוהביםזוגותאחרי
בפעםגיליתיושםבאירופה,גדוללטיוליצאתיכסף

האלטרנטיבית".הרפואהאתהראשונה
יש־לקבוצתהתחברשםללונדון,הגיע1977־ב

היישובשללגרעיןשנתייםכעבורשיהפכוראלים,
היישוביםאחדזההמערבי.בגלילכליל,הקהילתי
מיםחשמל,ללא-לאקולוגיהנחשבבארץהיחידים
רקכיאםקרקע,בורכששרטלפון.וקוויזורמים
במקום.לגורעברב־2005
־בלוטבעונותלמוצריחנותשרניהלשנהבמשך

תקופה.באותהבאנגליהשפעלומהבודדותנדון,
־האלטרנלעולםאותיפתחהבריאותנושא"כל
בביו־אנרגיהבעיסוי,קורסיםלקחתהתחלתיטיבי.

העבודה,אחריבברישבתיהערביםבאחדובתזונה.
שהואליסיפרמולישישבוהבחורלגמרי,מסטול
הומיאופתיה.לומד

־מסאותוזהערבמאותוזוכרשאניהאחרון"הדבר
העיקרוןלפישפועלתריפויבשיטתשמדוברליביר

־כשהנרדמתי.כךאחרשנייהמרפא'.בדומה'דומה
שנדלקהנורהכמובום,ליעשהזהבבוקרתעוררתי

ספריםובחנויותבספריותלחפשהתחלתיבמוח.לי
־האלהעולםכלכלום.מצאתיולאהזו,השיטהעל

בחיתולים".אזהיהעודטרנטיבי
באולפןכסאונדמןוהתפרנסלישראלחזרב־1979
־שקיהשניהסימןאתקיבלאזבירושלים.הקלטות

למקצוע.אותורב
אביב,בתלג'ורג'קינגברחובשהלכתיזוכר"אני
ביתמוליראיתיפתאוםונורא.איוםגרוןכאבליוהיה

לכאב.משהולהםישאםושאלתינכנסתימרקחת.
יוםחצישבתוךהומיאופתית,תרופהלינתנו"הם

מהמהירותבשֹוקהייתיבגרון.הדלקתאתליהעלימה
הנושא.אתלחקוריותרעודוהסתקרנתיפעל,זהשבה

בחנותעצרתיבאולפן,העבודהאתכשסיימתיבערב,
־אלטרנטירפואהעלאחדספרמצאתיבעיר.ספרים
זהב.היהזהכאילואותווחטפתיבית,

אריקשללהופעההאופנועעלנסעתיערב"באותו
שקניתיהספראביב.בתלחנוךושלוםאיינשטיין

דולק.לאהראשישהפנסלבשמתיבדרךאיתי.היה

שאיתההבחורהואתההופעהאתלפספסרציתילא
אורות.בלילנסועהמשכתיולכןלדייט,שםקבעתי
חזיתית.ביהתנגשהמולישבאהמונית

תשעהעםקשה,במצבחוליםלביתאותי"לקחו
־חודשלושהבאיכילובשכבתיברגליים.שברים
הספר,עללחרושפנויזמןמספיקלינתןוזהשים,

פעמים,עשרותלהתחלה,ומהסוףלסוףמההתחלה
אנימשם,יוצאשאנישברגעלמסקנהשהגעתיעד

הומיאופתיה.ללמודומתחיללאנגליהחוזר
־הדאחדהיאהזושהתאונהלהגידיכולאני"היום

אוטומט,עלבעולםהתנהלתילי.שקרוהטוביםברים
־וללעצורליגרםהזהוהאירועמסודרת,מטרהבלי

המערכת.לכלריסטארטכמוחשוב.
במחלקהכששכבתילינפלהאחרון"האסימון
־למאותיהפנופריחה.ליוהתפתחההאורתופדית,

עלמדבריםאםהריהזוי.לינראהוזהעור,חלקת
הראשולאכמכלול,בולטפלצריךמכלול,כעלהאדם

־במוהעורשנייהבמחלקההרגלייםאחת,במחלקה
שלישית.חלקה
־במטיפולההומיאופתיה:מדברתבדיוקזה"על
תרופהואיןבדומה','דומהריפויהאדם,שלכלול
התרופהאתמקבלאחדכללכולם.שמתאימהאחת

־מהחומאודנמוכיםמינוניםונותניםלוהייחודית
אתלהאיץהחיסוניתלמערכתגורמיםלמעשה,מר.

ליד".כפפהכמואליהתחברזההריפוי.
להומיאופתיהלקולג'שרנרשם1980בספטמבר

־הליאתבהצלחהסייםשניםארבעאחריבלונדון.
הומיאופתית.וברפואהסיניתברפואהלתוארמודים

ביקשולמקצוע,מוריםמספיקהיושלא"בגלל
־הסטואתשאלמדהראשונההשנהבתוםכברממני
נישאהלימודיםסיוםעםמספר.הואהחדשים",דנטים
אנגליה.במרכזלגורעברווהםג'ני,הראשונה,לאשתו

בעבודה.מפוצץוהייתיפרטיבאופןשם"עבדתי
שקיבלתיגדול,כךכלהיהלהומיאופתיםהביקוש
העולם".רחביבכלוללמדלהרצותהזמנות

√ √ √

בן)לואיילדיםושלושהנישואיםשנות11אחרי
הזוג,בניהתגרשו30(בתוטילי32בתאלה34,
לילדיו.קרובבאנגליה,להתגוררהמשיךג'רמיאבל

אתלהעמיקהעולם,ברחבילהרצותהמשיךבמקביל
שמונהפירסםהואבתחום.מחקריםולערוךשלוהידע

שנמצאותהומיאופתיות,תרופות36ופיתחספרים
העולם.בכלבשימושכיום
ב־1995,פגש25,בתפיניתצעירהאזכמילה,את

בהלסינקי.לסטודנטיםשהעבירבהרצאה
בחיוךמסבירההיאהומיאופתית",אזהייתי"כבר

חיוךמחייךג'רמי
נערהלמראהרחב

שבהזורחתטנזנית
אותה."תראיטיפל.
זהבה.ישאושרכמה

פעםכלאותימרגש
מושגליאיןמחדש.

תחיה,היאשניםכמה
אבלידוע.שלהוהסוף

לפחותאניאז,עד
חייםאיכותלהמעניק

משפחתה"ליד

העורעל"תסתכלי
איןכברעכשיו,שלי
שהיו",הכתמיםעליו

פרנסיס,מתרגש
"עליתיאיידס.חולה

ליוישבמשקל,
אניותיאבון.אנרגיה

לעבודעכשיויכול
למשפחהולדאוג

צ'אנסנתןג'רמישלי.
הרבהוזהשלי,לחיים
לי"שהיהממהיותר

תירסוקמחאורזשלשקיםלהםקונההמסאי.שבטבניעםכמילה,שר,שלרעייתובלילהישןאיךההואאתשואלטיפות,לזהנותןבטנזניה.פציינטיםעםג'רמי
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־האנגזילנד.בניושנהאחריהביתה"וחזרתימבויש,
ג'רמישלההרצאהאתותירגמתיטובההיתהשלילית

אפשרהסטודנטים.שארלטובתלפינית,מאנגלית
שניםחמשראשון.ממבטאהבההיתהשזאתלהגיד
באנגליה".איתולגורועברתיהתחתנו,מכןלאחר

ג'רמיאבלכליל,ליישובלישראל,חזרוהםב־2005
־מנסיבאחתהעולם.ברחביולטפללהרצותהמשיך
הודי,רופאעםקשריצרהואאפריקהלדרוםעותיו
בדרוםמנדלהנלסוןהאקדמיהחוליםביתאתשניהל

הביעהרופאההומיאופתית.בשיטההפועלאפריקה,
איידס.לחוליהומיאופתיטיפוללמציאתבמחקרעניין

־להמתחילשאניליברורהיהרגע"באותו
היופיאיידס.בחולישיתמקדפרויקטבטנזניהריץ

צריךלאאניהטיפות,שלמעטהואבהומיאופתיה
זהשרכשתי.והניסיוןהידעואתזמןאוטו,רקכלום.

רפואיציודשצריךהקונבנציונלית,ברפואהכמולא
כולומתבססההומיאופתיהטיפולמאובזרת.ומרפאה

שלהתאמהועלאבחוןלצורךהחולהתחקורעל
הנכונות.הטיפות

לטפלבשנהפעמייםלטנזניהנוסעהייתי"בהתחלה
הח־2008־במצוינות.היווהתוצאותאיידס,בחולי
־הפאתולנהלהמשפחהעםשםלגורלעבורלטנו
משם.רויקט
וזהמושי,בעירפתחנוהראשונההקליניקה"את

יומייםבתוךבחיים.שעשיתיהקליםהדבריםאחדהיה
הרופאיםלטיפול.שבאוחוליםעשרותליהיוכבר

שיפוטיות.אפסעםבברכה,אותנוקיבלובטנזניה
שלהםהרצוןלהציע.שיכולנועזרהכללקחוהם

אחר.דברכלעלעלהאיך,משנהולאלחולים,לעזור
הבנתימאודמהראבלרישיון,בליעבדתי"בהתחלה

החולים.בבתיקליניקותלפתוחכדירישיונותשנצטרך
חוקיאתהבנתימאודמהראבלהרגיל,במסלולפניתי

ממשרדחצילשחדצריךרישיוןלקבלכדיהמשחק:
לי'תביאלךאומרכשמישהובטנזניה,שם.הבריאות

ואזדולרים,לולהביאצריךשאתהמתכווןהואתה',
־המלביורוקרטיהמעברזהייפתרו.שלךהבעיותכל

שמאל.מידיודעתלאימיןשידסואבת,
אמרההיאהבריאות.שרתלסגניתפניתי"בסוף

־כדוקבוצותשתישישציינהרקבעיה,שוםשאין
ובגדיםציודלהןואיןחסות,להןנותנתשהיארגל

שהיאהציודכלאתלהקניתילמחרתמתאימים.
־לצוהנכוניםלאנשיםאותיהפנתההיאואזצריכה,

הרישיונות.קבלתרך
חברותמצדהכפשותהיתהשצצהנוספת"בעיה
שלנו.העבודהאתלטרפדשניסובעולם,תרופות
לבואשלאאנשיםהזהירובפייסבוק,עלינוליכלכו
שהיהסרט,שלנוהפעילותעלעשואפילואלינו.
נגדנו".מחאהלהיותאמור

טענו?הםמה
המטופלים,אתמרמיםשאנחנוטענו"בהתחלה

־הורשאנחנוטענוכךאחרמים.סתםלהםנותנים
אנחנואיךמים,רקנותניםאנחנואםאבלאותם.גים

מת.לאחולהששוםגםמהאותם?הורגים
־להלמטופליםאומריםשאנחנוטענוהם"בסוף

היהלאזהוגםהקונבנציונליות,התרופותאתפסיק
שכולםהואהענייןכזה.דבראמרנולאמעולםנכון.
להם".עזרלאהרגילשהטיפולאחריאלינוהגיעו

הפרויקט?אתמימנתםאיך
הפעלתשלהעלותעלינו.נפלהכל"בהתחלה

זהליוםדולר100בסביבותהיאכזאתקליניקה קליניקה
לנהג,אולמתרגםושכרדלקהטיפות,אתכולל

הצורך.במידת
שםומרוויחבעולםלהרצאותנוסעהייתיאני"אז
הקליניקות.אתלנהלנשארתהיתהוכמילהכסף,

־שמודואגתבהםלטפלהמסאישללכפריםנוסעת
פיתחהאפילוהיאשצריך.כמויפעלהמתנדביםערך

ניתוח,לאחרבהומיאופתיההשימושעלקלינימחקר
האגודהשלבפרסשלנוהארגוןואתאותהשזיכה

באנגליה".להומיאופתיה

האיידס?חוליעםההצלחהאתמסביראתהאיך
אתלהביןהיאההומיאופתיהשלהאמנות"תראי,
־הנחיבורבאמצעותהאדםשלהפנימיתהמשמעות

פציינט,רואהכשהומיאופתולגוף.לרגשלמוח,שמה
־ולמביניהם,מחברהסימפטומים,כלאתרואההוא
לתרופה.החולהביןסינתזהעושהעשה

פשוטזההמדויקת,התרופהאתשנותנים"ברגע
הםשהטנזניםחושבאנילכך,מעברעובד.וזהנכון,
־האנמקובעים.לאכמונו,מסובכיםלאאחר,חומר
זורמת".אצלםרגיה

√ √ √

־מעשהםשהטיפולוכמילהג'רמיהבינוהזמןעם
מענהולתתלהתרחבצריךבטנזניהלחוליםניקים

שעובדמקומי,סוציאלי"עובדהמשפחות.לבניגם
איתו",אותילקחהכפרים,באחדאיידסחולי300עם

שאניהכפרשללצ'יףשהסברתי"אחריג'רמי.נזכר

היההסכמתו,אתוקיבלתישלובאנשיםלטפלרוצה
חולים.מ־60יותרשלתורלי

להם,הקשבתילב.קורעיהיוכולםשל"הסיפורים
ונתתימהם,אחדכלשלהסימפטומיםאתהקלדתי

בבקבוק.טיפותלהם
מהתוצאות.בהלםהייתיחודשיים,אחרי"כשחזרתי

תיאבון.ויותראנרגיהיותרכאבים,פחותעםהיוכולם
שה־אלמנות,הםבטנזניההאיידסמחוליאחוזים80

כולםמת,שהבעלברגעמהמחלה.מתושלהןבעלים
כלאתלהםגונביםאזנגועה.שהמשפחהיודעים
כדיבשדהלעבודאנרגיהאיןלאםוהרכוש.הבקר

לכולם".מוותדיןגזרזהולמעשה,ילדיה,אתלהאכיל
לחוליםלתתיכוליםלאשאנחנו"הבנתיכמילה:

להםלספקבליהתיאבוןאתלהםשתחזירתרופה
־ויתשיתאוששועדלהתקייםיוכלושאיתואוכל,
וקונההולכתהייתיבהתחלהבעצמם.לעבודחילו
שממנותירס,וקמחאורזק"געשרהשלשקלהם
אוספתהייתיאוגאלי.שלהם,הלחםאתמכיניםהם

קנינוואפילווצעצועים,בגדיםשלתרומותלמענם
להםסיפקנוככהלול.להקיםלהםועזרנותרנגולות

להתבסס.יוכלוהםשעליומזון,מקורעוד
האוכלמתת־תזונה.סובליםהחוליםשרוב"גילינו

־ויטמספיקבואיןאבלמשביע,אוליאוכליםשהם
תזונתיים.וערכיםמינים

כפרים.בשלושההמזוןפרויקטאתלהריץ"התחלנו
רכשנוירק,גינותהקמנוירקות,שלזרעיםקנינו

כזהדברשכלראינולאטולאטויטמינים,עבורם
החיים.איכותאתמשמעותיתלהםמשפר

בפאתי7-3בנילילדיםגןהקמתיזמתי"במקביל,
פיני,ארגוןלידיאותוהעברנושנתייםלפנימושי.

היום".גםאותולהפעילשממשיך
פרשושלהםהפרויקטהצלחתעלכשהשמועות

מכלתרומותלקבלוכמילהג'רמיהחלוכנפיים,
אחוזיםכ־80התרומותמממנותכיוםהעולם.רחבי

מכיסם.הזוגבנימשלימיםהשאראתמההוצאות.
עובדיםכברהםבטנזניה,היפותהתוצאותאחרי

שלרשתבהרבה:שאפתנישיהיההבא,הפרויקטעל

אפריקה.רחביבכלשתפעלרב־תחומיות,קליניקות
לפרויקט,כספיםלאסוףהיאעכשיושלנו"המטרה

הואשלנו"החזוןג'רמי.אומרבכך",התחלנווכבר
־הקונבנולרפואההאלטרנטיביתלרפואהשמעבר
ואפילושינייםרופאיתזונאים,גםשםיהיוציונלית,
זעירים".עסקיםבפיתוחלמקומייםשיסייעואנשים

שחסרגיליתיבטנזניהשליהשנים"בכלכמילה:
רקצריךידע.מאודהרבהלשלטונות,וגםלמקומיים,

להעתיקנוכליעבוד,כשהמודלאותם.שיניעמישהו
אפריקה".לכלאותו

בישראל?איידסבחולישלךלטיפולבנוגעמה
להומיאופתיההישראליתהאגודהוגםאניגם"בעבר,
יצרנובאפריקה,שליבפרויקטשתומכתקלאסית,

־שמתנדמההיהבאיידס.למלחמההאגודהעםקשר
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