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הכירו את נועם .נועם איבד את עינו בעקבות תאונה .עכשיו הוא מרכיב
עין מלאכותית ,אבל היא נראית אמיתית .נכון שקשה להבדיל בין שתי
העיניים של נועם? אם תסתכלו שוב על התמונה תוכלו לראות שנועם
מחזיק ארנב ,ואם תסתכלו טוב עוד יותר תוכלו לראות שגם לארנב יש עין
מלאכותית .נועם קיבל את העין המלאכותית שלו ממירה ויואב בחיפה.
תוכלו לנחש מאיפה קיבל הארנב את העין המלאכותית שלו? קיראו עוד

בוקר אחד ,טיפס נועם על אחד המדפים בכדי להוריד צעצוע ממדף גבוה.
נועם נפל ונחבל בעינו בפינת השולחן .הוא היה צריך לעבור ניתוח בעינו הכואבת.
עכשיו הוא כבר מרגיש טוב .הוא היה גיבור .אתם זוכרים את בובת הארנב?
הארנב איבד את עינו בזמן שאח של נועם משך את העין בטעות.
גם בובת הארנב מרגישה טוב.

אחרי הניתוח חיכו כולם שהגוף של נועם יחלים.
כשהיה מוכן לקבלת עין ראשונה ,קבעו ההורים תור
לבדיקה אצל האוקולאריסט,
כלומר אצל האיש שיודע איך להכין עיניים
מלאכותיות.

נועם הביא איתו לפגישה הראשונה במרפאה בחיפה את הארנב שלו.
"תמיד יותר נעים לי ביחד עם חבר קרוב" חשב לעצמו .הוא ידע שיואב
הוא רופא בבית החולים ,אבל גם שבמרפאה הבדיקות לא כואבות בכלל.
נועם הרגיש שהוא קצת מפחד ומאוד מצפה לפגישה.

יואב רצה בהתחלה לבדוק את איזור הניתוח ואת חלל הסוקט,
ואחר כך גם להסתכל היטב על העין שלא נותחה.
הוא התחיל כבר לחשוב איך אפשר להכין לנועם
את העין הכי טובה שאפשר .בינתיים ,קיבל נועם עין זמנית
כדי שיוכל ללכת ללא תחבושת .נועם שמח מאוד
על כך שלא יצטרך יותר תחבושת.

נועם חזר לפגישה נוספת.
הפעם לקחו אימא ואבא חופש והחליטו לקחת את נועם לגן החיות
שקרוב למרפאה .במהלך הפגישה נלקחה מידה.
יואב הכין חומר שדומה למשחת שיניים ושם אותו בחלל הסוקט.
זה לא כאב בכלל ,ונועם הרגיש שזה אפילו קצת מדגדג.
בעזרת חומר המידה קבע יואב את הצורה המדויקת של חלל הסוקט.
לנועם היה קשה לשבת בלי לזוז במשך שתי דקות בזמן המידה.
אבל הוא התגבר ,וקיבל פרס מתוק מעידית המזכירה.

מחומר המידה הכין יואב דוגמת שעווה.
נועם ישב בסבלנות בזמן שיואב שינה את הדוגמא
עד שהתאימה בדיוק לחלל הסוקט ונראתה יפה.
נועם מדד את הדוגמא כמה פעמים וזה לא כאב לו בכלל.

אחר כך הגיע שלב הצבע.
כשנועם חזר עם אימא למרפאה ,דוגמת השעווה הייתה עשויה מפלסטיק.
הפעם פגש נועם את לודה הציירת.
היא ישבה ליד שולחן גדול עם המון צבעים ומכחולים וציירה על העין החדשה של
נועם.

היא הסתכלה על נועם מקרוב ונועם צחק בקול.
הוא הרגיש כמו דוגמן.

הביקור האחרון היה קצר.
כשהגיע נועם ,העין החדשה כבר הייתה מוכנה.
יואב הרכיב לו אותה.
אחר כך הוא לקח אותה למעבדה לליטוש אחרון
כדי שתתאים בדיוק.
כולם הסתכלו עליו וחייכו.
כשנועם הסתכל במראה חייך גם הוא בסיפוק .העין החדשה נראתה
בדיוק כמו השנייה .הוא חיכה כבר לרגע שיוכל להראות אותה לגננת שלו.
יואב צילם את נועם .נכון שהוא נראה יפה בתמונה?
נכון ששתי העיניים נראות מאוד דומות? ממש קשה להבדיל.
זוכרים באיזה צד הוא מרכיב עין מלאכותית?

יואב לימד אותו איך להרכיב ולהוריד את
העין ,ואיך לשמור עליה נקייה.
אימא הקשיבה גם היא להסבר כדי שתוכל
לעזור לנועם במקרה שיתקשה לבד.
נועם הבטיח לשטוף ידיים לפני שהוא מוציא
ומכניס את העין.

נועם החל לחבוש משקפיים כדי לשמור על העין השנייה מחבלה.
עם המשקפיים הוא יכול לשחק כדור רגל ,לקרוא ,לשחק בחול
ולהתנדנד בנדנדה שהוא אוהב.
בעצם הוא יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה.
אימא קנתה לו משקפי שחיין לבריכה ,דומים למשקפי הבריכה שלה.

זוכרים את הארנב של נועם?
גם הוא צריך עין חדשה.
אתה תוכל לעזור לנועם להכין לו עין כזו!!!
צבע את העין ,גזור אותה והדבק לפי הסימון מעל העין
החסרה.

כאן מצוירים כמה כלים שפגשת במרפאה בחיפה.
מכיר אותם?
תוכל להסתובב במרפאה ולחפש אותם בחדרים השונים.
אם תרצה לשאול מה הם ולקבל עזרה ,תוכל לשאול את יואב או
מירה
והם ישמחו לעזור...

משחק איפה המכשירים?
המכשירים מוחבאים בציור שלמטה .תוכל למצוא אותם?
)בציור מכחול ,מזרק ,קליפר ,כפית מדידה ,עין מלאכותית ,כפתור איריס,
כהליה וצנצנת צבע(

