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יש ר1פאה בכיתה?
מגיל ארבע היא צופה בסרטונים רפואיים ,בגיל שבע בחרה
תחום התמחות והשנה כבר הספיקה לנתח עין ולב.
לורן יודיצקי ,רק בת  12וחצי ,אבל בדרך להיות הנוירוכירורגית
הכי צעירה בארץ  -וכל זה לצד קריירה בעולם הבידור
לילך ענבר
יש לכם ילדים בגיל
המתאים ,יש סיכוי גבוה
שהם צפו הקיץ בלורן
יודיצקי) 12וחצי( מנ
תניה ,אחת המתמודדות המרשימות בתוכנית
"הבנים והבנות")ערוץ הילדים( .חדי הזיכרון
עשויים לזכור אותה גם כתלמידתה של קרן פלס
בעונה השלישית של "בית ספר למוזיקה" .למרות
הכישרונות הבימתיים המרשימים של לורן ,הת
שוקה האמיתית שלה היא עולם הרפואה" .מגיל
מאוד־מאוד צעיר אני חולמת להיות רופאה",
היא אומרת.

• כמה צעיר?
"בגיל המש ידעתי שאני רוצה להיות רופאה
ובגיל שבע כבר בחרתי את תחום ההתמחות -
נוירוכירורגיה  -התערבות ניתוחית במחלות,
במערכת העצבים המרכזית וההיקפית וגם ניתוח
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המוח ,עמוד השדרה והעצבים".

• איך ילדה בת שבע מגיעה לתובנה כזו?
"אמא שלי חלתה בסרטן בבלוטת התריס
כשהייתי בת ארבע ,ואני חקרתי את הנושא
באינטרנט .ראיתי סרטונים על הניתוח ,על תו
פעות הלוואי".

• איך הצלחת לחקור בגיל צעיר כל כך? אני
מניהה שלא ידעת לקרוא בשלב הזה.
"נכון .אמא שלי הקריאה לי את הטקסטים
ואני צפיתי בהרבה סרטונים .אחרי שאמא הח
לימה ,נשאבתי לעולם הרפואה והמשכתי לח
קור אותו .כשהייתי בת שש ,סבא שלי עבר דום
לב ,ולצערי היום הוא עיוור ,נכה ומשותק .כך
למדתי מה קורה בגוף במקרה כזה ,ומשם צמח
הרעיון להיות נוירוכירורגית .אגב ,בנושא הזה
פיתחתי תיאוריה שאני מקווה מאוד להוציא אל
הפרקטיקה :שחזור ושכפול של תאי המוח כדי

שבמצבים כמו של סבא ,יהיה אפשר להחליף את
האזור הפגוע בתאים ששוכפלו".

לא יכולה לסרב לניתוח
כשנה אחרי שלמדה לקרוא ,התחילה לורן לה
תעמק במחקרים ובמאמרים רפואיים באינטרנט.
היא למדה מושגים רפואיים והליכים של ניתו
חים ,ותשוקתה לנושא גברה .כאשר שמעה מקרוב
משפחה על מסלול קדם־רפואה בבית הספר הכפר
הירוק ,החליטה שהיא חייבת להגיע לשם.
"בכפר הירוק יש מסלולים מיוחדים ,שכדי
להתקבל אליהם צריך לעבור מבחנים  -הנדסה
וחלל ,מנהיגות בינלאומית ועוד .אני רציתי רק
את כיתת הרפואה .בטופס ההרשמה לא בחרתי
אפילו אפשרות שנייה .מבחינתי זה היה או רפואה
או כלום" ,היא אומרת.

//7/P
_ יש ללוח עוד שנים רבות וספרי אנטומיה
רבים לחרוש ,אבל בכל ואת החלטנו לב־
הון אותה בכמה שאלות רציניות בתחום
הרפואה .האם היא עמדה בציפיות שלנוי
• מהי ציסטוסקופיה?
"משהו שקשור לשלפוחית השתן? כן כן
כן! זו בדיקה של שלפוחית השתן! את זה
למדתי ב׳האנטומיה של גריי׳ ,עשיתי
עליה בינג' חוזר בקיץ".
• תשובה נכונה .מה המשמעות של
קריאטינין גבוה?
"משהו שקשור לכליה? זה התסמין הראשון
בקריסת מערכות".
• נבון ,זה מדד לחומר תפקוד כלייתי.
ומה פירוש בטא ?233
"הורמון שמעיד על ערכים של היריון.
עברתי את זה עם אמא שלי לאחרונה’
כשניהלתי לה את כל מעקב ההיריון״' .
• תשובה נבונה .השאלה הבאה :באיזו
מחלקה מטפלים בנזעי חשמל?
לא זוכרת ,זה קשור למוח?"
במחלקה הפסיכיאטרית .קבלי חצי נקו-

• מה כללו מבחני הקבלה?
"זה היה מעין פסיכומטרי לילדים .התכוננתי
למבחן הזה לאורך כל כיתה ו׳ ,במקביל ללימודים
הרגילים .למדתי דרך האינטרנט והרך ערכות
מחוננים של כיתות ח׳ וט׳ .בהתחלה היה לי קשה
מאוד ,אבל אמרתי לעצמי שאעשה הכל בשביל
להתקבל".
• איך היה המבחן?
"זה היה המבחן הכי קשה והכי מלחיץ שע
ברתי בחיים .מתוך מאות ילדים נבחרו  ,39ואני
ביניהם ,ואת השנה הזו סיימתי בהצטיינות".
• מה לומדים בקדם־רפואה?
"אנחנו לומדים את כל המקצועות ,עם דגש
על מקצועות ריאליים ברמה הכי גבוהה ,ויש לנו
גם מסגרת של העשרה ברפואה .בשנה שעברה
נסענו לסיור בבית חולים ,ביקרנו באוניברסיטת
תל־אביב וגם ניתחנו לב ועין של פרה".
• ואז הרגשת שאת מגשימה את החלום?
לה.
"לחלוטין .התחושה של לנתח ולגעת באיבר
• האם יש צורך במרשב לאספירין?
הייתה מפחידה ,אבל גם מדהימה .בזמן שניתחתי
״תלוי איפה  -בחיל לא ופה כן".
את העין ,התחיל פתאום לצאת נוזל שחור מתו
• גם בישראל אין צורך במרשם לאם-
כה .זה היה ממש כיף .שמתי את העדשה על היד,
פירין .אנחנו מורידים לך חצי נקודה
נגעתי בה ,למדתי את המגע שלה .גם כשהשיעור
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הסתיים המשכתי לבתר את העין מבפנים .היה
מדהים לעשות את זה ,ואני לא יכולה
ההרגשה
אפילו לדמיין מה תהיה
,שה
לנתח בן אדם ולדעת שהחיים
שלו תלויים בי".
יציב .אני שלמה עם הוויתור
• את מודעת לעובדה שרום
האנשים היו מתעלפים בסי 
הזה והאמת היא שאני אוהבת
את עולם הרפואה הרבה יותר
טואציה הזו?
משאני אוהבת את השירה,
"יש לילדים אפשרות שהנר מת1כה .זה
והאהבה הזו גדלה עם השנים".
לסרב ולא להשתתף ,אבל אנ
היה ממש כיף”
• את מוצאת זמן לשיר?
לא יכולה לסרב לניתוח".
"אני מעלה ביצועים שלי
באינסטגרם .הסגנון שלי הוא סול ,גו
השיר שלה
ספל ובלוז .גם החברים שלי הם מעולם השירה.
בשנה האחרונה כמעט לא שרתי בגלל העומס
ההישגיות והנחישות של לורן שבוערות בה
בלימודים .בחופש אני שרה ונותנת למוח מנוחה".
מגיל צעיר כל כך הן יוצאות דופן ,ומפתיע מעט
וכנראה אצל לורן מנוחה היא עניין יחסי,
לגלות שלא היה לה מודל לחיקוי בבית" .ההורים
כ־ היא הספיקה להצטלם הקיץ לתוכנית הנוער
שלי לא עובדים בעבודות מיוחדות" ,היא מספרת.
"הבנים והבנות" .הגמר ,בהשתתפות לורן ,ישודר
"הם הפסיקו ללמוד בגיל צעיר ,ואני חושבת שהם
ביום ראשון) (26.8בערוץ הילדים)פרטנר .(tv
די מתחרטים על זה .מבחינה מקצועית אני רוצה
להיות ההפך מהם ,אבל אני חושבת שהביטחון
• את משתתפת בתחרות שבה בנות ום:יפ
מתמודדים זה מול זה .את פמיניסטית?
העצמי שלי הוא בזכות אמא שלי .היא מבוגרת
"אני חושבת שיש דברים שלגברים יש בהם
ממני ב־ 26שנים ותמיד דיברה איתי בגובה העי
יתרון ,כמו בכל מה שקשור לכוח פיזי ,ויש דברים
ניים .זה נתן לי ביטחון לדבר עם אנשים בוגרים
שלנשים יש בהם יתרון ,כמו חוש אופנתי ,אבל
ממני בגובה העיניים".
אני מאמינה בשוויון זכויות לכל אדם באשר הוא.
במקביל למסלול המרשים של לורן לקראת
גם אני ,כשאהיה רופאה ,לא אשפוט אף אדם לפי
עולם הרפואה ,היא הספיקה לסמן לעצמה עוד
מגדר ,צבע עור וכו׳ .הדעה שלי תמיד תהיה
חלומות ולכבוש פסגות בעולם אחר  -עולם
הבמה .בגיל שלוש התחילה לשיר ובגיל תשע
אובייקטיבית".
כיכבה בתוכנית "בית ספר למוזיקה" ,כתלמידתה
• את רק בת  12וחצי ,וידוע שרפואה היא
מקצוע לא קל ולא תמיד מתגמל .יש סיכוי
של קרן פלס ,שהפגינה ביטחון עצמי וכישרון
מדהים על הבמה.
שתשני את דעתך בהמשך?
"לא ,כי למרות כל הקשיים ,הצלת חיים היא
אמה ,אגב ,רצתה מאוד שהיא תהיה זמרת ולא
ערך נעלה .עוד לא חווית־ את זה ,אבל מהצד זה
רופאה ,ובמשך כמה שנים היו ביניהן מחלוקות
נראה לי כמו שליחות ,הדבר הכי קרוב בעיניי
בעניין" .בסוף החלטנו שהשירה תישאר כתח
לאלוהים״■ .
ביב ,כי אני חושבת שמוזיקה היום היא רבה לא
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