
ביקרהנתניהושרה

פצועיםח״כים

בחיליבביה״ח

הייס״"ישראלכתב

נתניהושרהרה״מרעיית

צה״לפצועיאתאתמולביקרה

ברזילי.בביה״חהמאושפזים

והסגללויחזיד״רביה״חמנהל

במ־נתניהואתעידכנוהרפואי

צבם

$TS1$במצבם$TS1$

$DN2$במצבם$DN2$נפ־נתניהוהפצועים.של

גשה

$TS1$נפגשה$TS1$

$DN2$נפגשה$DN2$מלכהביה״ח,אחיותעםגם

שניאשרטטרו,ונירהדוירוביץ׳

לביה״ח.כפצועיםהגיעובניהן

מורכב.דברהיאצבאית״מערכה

וחוםנםהחייליםשלהמסירות

הע־לכלראוייםהאזרחיםשל

רכה״,

$TS1$,הערכה״$TS1$

$DN2$,הערכה״$DN2$נתניהו.אמרה

היים״"ישראלכתב

בביה"חבביקורהנתניהו
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חיליון30לדרום:11הםי

ברזיליביה״חלמיגוןש׳
עוטףביישוביבעסקיםלטיפולסיירתמקיםהכלכלהמשרד

שליליתהשפעהאיןלמבצעבגרותמפגיןההוןשוקעזה

■k 1^«־־11^^1 ■TnTLl J'L ^₪m |^

גולןגדישטרנליכטחזי גולווגדישטרנליכטחזי

בי-והבריאותהאוצרשרי

ברזילי.בביה״חאתמולקרו

הפצועיםביןעכרוהשניים

וחיזקוהחוליםבביתהמאושפזים

הודיעוהביקורםםיומידיהם.את

מיליון30שלתופפתעלהשרים

החולים.םיתלמיגוןשקלים

לסיכוםבהמשךמגיעהההחלטה

שקליםמיליון120העברתעלקודם

החו־ביתשלהמיגוןתוכניתלטובת

לים.

$TS1$.החולים$TS1$

$DN2$.החולים$DN2$כלימוגנוהעבודותבמסגרת

נמרץטיפולמחלקתהניתוח,חדדי

והדי־הסטריליתהאספקהואזור

מות

$TS1$והדימות$TS1$

$DN2$והדימות$DN2$יאירהאוצרשרהחולים.בבית

״המטחיםהביקור:בסוףאמרלפיד

החייםמשיגרתחלקלהיותהפכו

סבלברזיליביה״חשניםבמשךכאן.

שנתקע.פרויקטזהמיגון.מחוסר

שביתלבשרכדילכאןבאנואנחנו

שלו״.המיוןוגםימוגןהחולים

הישרא־ההוןשוקובינתיים,

לי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$עליוניכרתולאבגרותמפגין

הלחימה.בשלשליליתהשפעה

ביתשלהראשיהכלכלןגוזלן,רפי

״שוקכיאתמולאמרibiההשקעות

בג־להפגיןממשיךהמקומיההון

רות,

$TS1$,בגרות$TS1$

$DN2$,בגרות$DN2$מוגבלתלפגיעההערכהמתוך

ביטחוני.במצבההחרפהבשלבמשק

עלנשעןזומהערכהמבוטללאחלק

ובפ־השכנות,המדינותשלמצבן

רט

$TS1$ובפרט$TS1$

$DN2$ובפרט$DN2$אוהדתשאינההמצריתהעמדה

האג״חשוקהמעטה.בלשוןחמאס

המגמהאתהקודםבשבועהמשיך

הת־ירידתרקעעלוזאתהחיובית,

שואות

$TS1$התשואות$TS1$

$DN2$התשואות$DN2$ההחרפהכיוהערכהבארה״ב

ההסת־אתמעלההביטחוניבמצב

ברות

$TS1$ההסתברות$TS1$

$DN2$ההסתברות$DN2$בת־נוספת.ריביתלהפחתת

גובה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$בסוףהצבאיהמבצעלהרחבת

קלהתשואותעלייתנרשמההשבוע,

המסחר״.שבועבתחילת

המתארךהביטחוניהמצברקעעל

גובריםפעריםעלהדיווחיםולנוכח

לא־הנוגעבכלעזהעוטףבאזור

ספקת

$TS1$לאספקת$TS1$

$DN2$לאספקת$DN2$לרשתותומוצריםמצרכים

ולמפעליםלעסקיםנזקיםהשיווק,

מעונותלמערךהנוגעותוסוגיות

מי־מנהלהחליטהמפוקחיםהיום

נהל

$TS1$מינהל$TS1$

$DN2$מינהל$DN2$לה־הכלכלהבמשרדהחירום

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$שיסייעייעודימשימהצוות

קלמנוביץ'קוניצילום:ברזיליביה״ח

להתמודדוהדרוםשבעבארלמחוז

העוליםהקשייםועםהאתגריםעם

השטח.מן

משרדידיעלשמוגדרהצוות,

משנייורכבכ״םיירת״,הכלכלה

משניהצפון,ממחוזהמשרדעובדי

מקצועיתלהכשרהמהאגףעובדים

מרכזוממנהלאדםכוחופיתוח

הצ־באשקלון.המקצועיתההכשרה

וות

$TS1$הצוות$TS1$

$DN2$הצוות$DN2$משלו־אחתמתוךויפעליישב

חות

$TS1$משלוחות$TS1$

$DN2$משלוחות$DN2$באשקלון,הכלכלהמשרדמחוז

אזורלכלופתרונותמענהויעניק

עזה.עוטףואזוראשקלון

תקווהמביעיםהכלכלהבמשרד

תא־המשרדשלעזהעוטףסיירתכי

פשר

$TS1$תאפשר$TS1$

$DN2$תאפשר$DN2$ולמנהלחירוםמינהללמנהל

תמו־לקבלוהדרוםשבעבארמחוז

נת

$TS1$תמונת$TS1$

$DN2$תמונת$DN2$ולנסותמהשטחאמתבזמןמצב

השונות.בסוגיותלסייע

עמוד 4



שקלמיליון30יעבירהאוצר

ברזיליהחוליםביתלמיגון

נזילנזוענזרינזילנזוענזרי

משרדווהנהלתלפידיאירהאוצרשר

לפתור׳׳כדיהדרוםביישוביאתמולסיירו

ביעי־האפשרית,במהירותבשטחדברים

לות׳׳,

$TS1$,ביעילות׳׳$TS1$

$DN2$,ביעילות׳׳$DN2$כיהאוצרשראמרעודלפיד.כדברי

גרמן,יעלהבריאות,שרתעםיחדהחליט

נוספיםשקליםמיליון30העברתעל

שבאשקלון.ברזיליהחוליםביתלמיגון

קודםלסיכוםבהמשךמגיעהההחלטה

כתוספתשקלמיליון120העברתעל

מלכתחילהשהוקצושקלמיליון330ל־

לתו־מיועדהכסףהחולים.ביתלמיגון

כנית

$TS1$לתוכנית$TS1$

$DN2$לתוכנית$DN2$שבמסגרתההחוליםביתשלהמיגון

טיפולמחלקתהניתוח,חדריכלימוגנו

והדימותהסטריליתהאספקהאזורנמרץ,

החולים.בבית

כיביקורובעתאתמולאמרלפיד

האוצרבכיריכלעםיחדלכאן׳׳באנו

ישבנוהחולים,לביתהבריאותושרת

בזמןהחוליםבביתתדרוךבתוךכרגע

כאןהחייםמשגרתחלקזומטחים,שהיו

ביתשניםבמשךהאחרונים.בשבועיים

זהמיגון.מחוסרסבלברזיליהחולים

החוליםביתוהתמשך.שנתקעפרויקט

חדריובוודאישלוהמיוןחדרוגםימוגן

שי־להיותיכוללאכיהנמרץהטיפול

תחילו

$TS1$שיתחילו$TS1$

$DN2$שיתחילו$DN2$הלילהבאמצעפצועיםלהעביר

באירועכמוביטחוני,אירועכדיתוךאו

אתמולברזיליהחוליםבביתבביקורלפיד

כיהוסיפהגרמןהבריאותשרתהנוכחי״.

עובדהחוליםביתהחולים.ביתאת״נמגן

לראותיכוליםואנחנורגילהבלתיבצורה

עבו־כאןשעושהומקצועימסורצוותכאן

דה

$TS1$עבודה$TS1$

$DN2$עבודה$DN2$.נפלאה״

שיעבירההקלותאתעודמנהלפיד

הדרוםולתושביהקטניםלעסקיםהאוצר

המסים.ובתשלוםהכנסהלמסבדיווחים

טי־יקבלבצוכרגעשנמצאמי״כל

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$בגללשנוצרהבעיהלכלפרטני

אתלחזקלהמשיךכדילמילואים.שזומן

לפתוחהחלטנובדרום,הקטניםהעסקים

לעסקיםההלוואותבקרןייעודימסלול

הל־יעמדושבמסגרתוובינונייםקטנים

וואות

$TS1$הלוואות$TS1$

$DN2$הלוואות$DN2$שהבנ־שקלמיליון100שלמדינה

קים

$TS1$שהבנקים$TS1$

$DN2$שהבנקים$DN2$מיליארדשללהלוואותלמנףיכולים

מר־ק׳׳מ40עדשלבטווחלעסקיםשקל

צועת

$TS1$מרצועת$TS1$

$DN2$מרצועת$DN2$,האוצר.שראמרעזה״

תקדיםהכלליתהחשבתכיצייןלפיד

משר־עםשעובדיםלספקיםתשלומים

די

$TS1$משרדי$TS1$

$DN2$משרדי$DN2$הוכרזשבהםבאזוריםבעורףממשלה

לעובדימקדמותמתן״נאפשרמיוחד.מצב

באזוריםמדינהעובדיולגמלאיםמדינה

שקל000,5עדשלבסכוםמיוחדמצבשל

עו־הוראה,עובדיהקרוביםבימיםלעובד.

בדי

$TS1$עובדי$TS1$

$DN2$עובדי$DN2$הלוואותלקבליוכלווגמלאיםמדינה

בשטח,״האוצרשקל.000,8עדנוספות

לפיד.סיכםשדרוש״,מהבכלמטפלהוא
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פצועיםלוחמיםעשרות

עזהברצועתמהלחימה

החוליםבבתימאושפזים
אתלמלאנאלציםבכיריםורופאיםבצוגויסורבים״מתמחיםבכיר:רפואיגורם

אםניצלהושמיעתולהכרהשבלוירועיסא״לשלבמצבושיפורמקומם"

מהתופת״ורחוקחוליםבביתקלפצועבן״מעדיפהלבילינסון:שפונהלחייל

^;P*1«^הפצועיםאיתן"7:111חר

מרקוביץ־סלוצקרגלי מרקוביץ־סלוצקרגלי

ממשיכיםהארץברחביהחוליםבתי

בלחימהשנפגעוחייליםלקלוטהעתכל

בדרגותפצועיםעשרותעזה.ברצועת

בבתימאושפזיםעדייןשונותחומרה

בילינםון,שיבא,ברזילי,מוריקה,החולים

ומאיר.הרופאאםן!הדסה,

אלוףסגןשלבמצבואתמולחלשיפור

גולני,שלהסיורגדודמפקד(,35לוירועי

במחלקתקשהבמצבראשוןביוםשאושפז

החוליםבביתנוירוכירורגינמרץטיפול

בהכרה,נמצאלויהשומר.בתלשיבא

גורםחלף.שמיעתואתשאיבדוהחשש

העומסעלאתמולהעירהחוליםבביתבכיר

והסביר:הצוותאנשימתמודדיםשעמו

והרופאיםבצוגויסורבים״מתמחים

מקומם״.אתלמלאנאלציםהבכירים

בירושליםכרםעיןהדסההחוליםביה

כאן״ישמהפצועים.חלקהואגםקלט

זהעובדיםשאצלנומשוםמתח,קצת

ויהודים״,ערביםהרפואיבצוותזהלצד

במחלקהראשיתאחותשרון,פנינהסיפרה

מפרסמים״אנשיםדחופה,לרפואה

קצתוזהגזעניות,אמירותבפייסבוק

עובריםאנחנוהריכיהאיזוןאתמערער

שנים״.הרבהכבריחדוחיים

ברזילי,החוליםבביתאחותטטרו,נירה

״הבןשחזרה:שישי,בלילבואושפזשבנה

ואמרבלילהשישיביוםהתקשרשלי

לבקרבאשהואבשבילי,הפתעהלושיש

פצועשהואסיפרהואואזבעבודה,אותי

עובדת״.אנישבובמקוםומאושפזקל

ללחימהבנהשלמחבריו13לדבריה,

היהלאהוא״אםבלילה.בשבתנהרגו

בנגמ״שהיהשהואלהניחסבירקל,נפצע

שמר״אלוהיםהוסיפה,מוקש״,עלשעלה

לשמור״.שימשיךמתפללתואניעליולי

שנפצעלחיילאםכהן־משעלי,חלי

ואושפזבלילהבשבתקלבאורחבעזה

תקווה,בפתחבילינסוןהחוליםבבית

״ביוםהקלה.חשהכיאתמולהודתה

קצינתאלייהתקשרהבבוקרבששראשון

שהיאואמרהאותיהרגיעהומידנפגעים

פצועושהואבבילינסוןטלעםנמצאת

עםיחדמיד,לשם״טסתיסיפרה,קל״,

אניאבלזה,אתלהגידליצרשלו.החברה

ורחוקחוליםבביתקלפצועבןמעדיפה

יחליםשהואשעדמקווהאנימהתופת.

יסתיים״.הזההמבצע
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החוליםבבתימאושפזיםפצועיםחייליםעשרות
פלשתינינערהפצועים:בין

בישראלמאושפזמעזה

רוזנרישראל רוזנרישראלמאת

לביתהגיעוהקרקעיהמבצעתחילתמאז

פצועים,חיילים23שבעבבארסורוקההחולים

בינוניבאורחפצועים16קשה,במצבמתוכם

קל.באורחפצועיםוהשאר

נכוןהגיעובירושליםהדסההחוליםלבית

כעתמאושפזיםוהםפצועיםשמונהלאתמול

החוליםביתשלהאורתופדיתבמחלקהקל.במצב

שנפגעוקלבמצבחייליםחמישהעודמאושפזים

כימאמיניםוהרופאיםהקודמים,הלחימהבימי

השבוע.סוףלפניעודמאשפוזישוחררוהם

הגיעוהשומרשבתלשיבאהרפואילמרכזגם

עדבינוניבמצבפצועיםשלושהפצועים,שישה

עדייןהחוליםבביתקל.באורחוהשארקשה

הראשוניםבימיםשנפגעופצועים14מאושפזים

הקרקעי.המבצעשל

16בןפלשתינינערגםהמאושפזיםבין

והגיעעזהרצועתבגבולהקרבותבמהלךשנפצע

הנערשלמצבובאשקלון.ברזיליהחוליםלבית

כדיתוךמירינפגעהנראהככלקשה,עדבינוני

הואלספרשמותרמההרצועה.באזורהלחימה

והואעזה,רצועתתושבנערהואהצעירכי

החולים.בביתהכרהללאמאושפז

ישראליםפצועיםהזמןכלמגיעיםבמקביל,

ברזיליהחוליםבביתעזה.מרצועתשמפונים

מהלחימהכתוצאהנפגעים30כ־כעתמאושפזים

כולםאזרחים.ושניחייליםרובםעזה,ברצועת

בינוני.עדקלבאורחפצועים
לביה״חמגיעיםפצועיםבתמונה:החולים.בבתיכוננותהוכתההקרקעיהמבצעתחילתמאז
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Afterdelays,Barzilaito getNIS 30m.

to fortifyhospitalagainstrocketfire
JUDY SIEGELByJUDYSIEGEL

Finance Minister Yair Lapid
and Health Minister Yael

German have finallydecid-

ed to allocated NIS 30 mil-

lion more to BarzilaiMedical

Center in Ashkelon to com-

pletethe reinforcement of

the hospitalagainstrockets

from Gaza. They announced

their decision during tour

of the embattled facilityon

Monday, duringwhich they
visited wounded soldiers and

civilians.

The hospitalwas previous

lyallocated NIS 120 million,

but itwas not enough to pro-

tect all the surgicaltheaters,

intensive care units, imaging
centers, and sterile supply
room.

Lapidsaid he was impressed

by the determination and

inner strengthof the hospi-
tal'smedical staffdespitethe

attacks on the city.
Barzilai'sefforts to fortify

the campus have been start-

ed and halted several times.

In ,0102when United Torah

Judaism MK Ya'acov Litzman

was deputyhealth minister

he ordered the cancellation

of plansto build fortified

emergency department over

largeparkinglot,claiming
that ancient bones unearthed

there were Jewish remains.

He persisted,even though

archeologistsinsisted that

the bones belongedeither to

Christians or pagans. After

many twists, the Netanya-
hu government canceled his

decision and the construction

projectwent ahead.

Fortificationagainstenemy
attacks "has been project
that got stuck and has taken

long time," said Lapid.
"We came here to inform the

mayor of Ashkelon, who is

here with us, and the hos-

pitalmanagement, that we

have decided to allocate the

last NIS 30 million that are

missingto completeit.Now

the construction can be com-

pletedspeedilyand without

superfluousdelays,"said the

finance minister.

German added that Barzilai

is "functioningin an excep-

tional manner and itsdevoted

staffmembers are doingexcel-

."lent work
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Financeministerannounces stepsto ease economic hardshipson South

NIV ELISBy NIV ELIS

Finance Minister Yair Lapid

(Yesh Atid) announced sev-

eral new stepson Monday to

helpease the economic bur-

den on the South resulting
from the constant rocket fire.

The government agreedto

back NIS 100 million in loans

to small businesses in 40

km. range from Gaza, which

banks could leverageto pay

out an estimated NIS billion

in loans, Lapidsaid on tour

of Sderot. Current and retired

civil servants would be eligi-
ble for specialNIS 000,8loans

from the government.

"We'll take care of whatever

we have to in order to pro-

vide an economic Iron Dome

to the residents of the south

who are under fire," Lapid
said

He also announced dou-

blingof the NIS 15 million

previouslyannounced along-
side the Interior Ministryto

aid local authorities to deal

with the costs.

Sderot mayor Alon David

praisedLapidand the Finance

Ministry'smanagement for

coming to the South to under-

stand the difficult econom-

ic circumstances resulting
from the securitysituation.

"There's nothinglike seeing

with your own eyes,"he said.

In visitto BarzilaiHospital,

Lapid said the government

would transfer an additional

NIS 30 million to fortifysecu-

ritythere, followingan earlier

decision to giveitNIS 120 mil-

lion. The funds will be used

to fortifyoperating rooms,

intensive care units and stag-

ing areas, so that operations

can continue during rocket

barrages.

Monday's plans came on

top of previouslyannounced

stepsthat included mortgage

payment extensions, speed-

ing government payments

to suppliersin the South and

advanced salarypayments for

civilservants and retirees.

In discussions with the His-

tadrut, the Finance Ministry

agreed to compensate resi-

dents of the South for indirect

damageson the basisof terms

Pillarlaid out following2012

of Defense. It would consider

updatingthe conditions ifthe

situation stretchesinto August.
The securitypredicament

has taken its toll on Israel's

economy, though many ana-

lystsbelieve the effects will

not be long-lasting.
Federation of IsraeliCham

bers of Commerce president
Uriel Lynn urged business-

es, to back the government's

securityand politicalefforts,

arguingthat Israel'sbusiness-

es were resilient enough to

withstand the pressure.

"Israel'seconomy is strong

economy. It has withstood

similar tests and we found the

resources to give compensa-

tion for the difficulties,"he

said. "It'simportantfor the

moment to maintain strong

morale in the business sector

and the public."
in the meantime, workers

and businesses face very real

difficulties.

The Manufacturers Associ-

ation of Israelestimated that

factories in the Gaza Enve-

lope have sustained NIS 445

million in economic damage

duringthe firstten daysof the

operation.

Accordingto Globes, vege-

table priceshave spikedsince

the start of the operation.
Wholesale tomato priceshave

risen 47 percent,cauliflower

by %031and melon prices
are up .%081The IsraelHotel

Association estimated losses

have reached 001$million.

There may be negativereper-

cussions in Israel's capital
markets ifthe conflictis pro-

longedone, said EyalHorow-

itz. chairman of accounting

firm, Baker Tilly,in Israel.An

extended ground campaign
could lead to sharp drop
in the corporatebond mar-

ket,which the Bank of Israel

warned isoverinflated.

If the corporatebond mar-

ket bubble burst, he said, it

ra-.׳;could lead to trouble in

el'sfinancial system
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