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בנגבהרופאים'שיעור

ביותר;הנמוךהוא
חייםבאזוראנשים

פתוה״שנים
גםתימשךועיתונאיםפוליטיקאיםמצדלרגלשהעלייהמקווהדודסון,אהודד״רסרררקה,מנהל

25״לפנישקלים:כמהעודלגיוסכמעטהיחידהרגעאתמנצלהואבינתיים,השקט.כשיגיע

חושביםשבחמאסמניחאניאבלזכוכית,תקרתעםפגייהלבנותטוברעיוןשזהחשבמישהושנה

מחלקתבתוךצפוףלאתרהפגיםאתמעביריםאנחנומיוחדביטחונימצבשישפעםבכלאחרת.

ניבשילנו״תנולהבטיחדיאומראניהיוםשיעזרו,לנומבטיחיםשניםכברהנשים.

הכולשכאשרמקווה//אני

לאאתנוידברוייגמר,

שלפציעותועלמיגוןעלרק

הפעריםעלגםאלאחיילים,

למרכז,פריפריהביןבבריאות

שגריםשאנשיםהעובדהעל

פחות״שניםחייםבנגב

ל״גלובם״)ב׳(היוםאומרכך

ביתמנהלדודסון,אהודר״ר

הנגב.שבבירתםורוקההחולים

המנהליםאחדדודסון,

בריאותשירותישלהבולטים

שקטיוםמתאר״כללית״,

אחריהחולים,בביתיחסית

קלטשבהםשבועותשלושה

נפגעיםעשרותסורוקה

הואבעזה.ומהלחימהמרקטות

ביתשלמנהלכלכמויורע,

הזמןשזהבפריפריה,חולים

יותראופחותזהסיוע.לבקש

בזהאליושמגיעיםהיחידהזמן

מלוויםציבור,נבחריזהאחר

ומיקרופונים.במצלמות

עשוישאתהיורעאתה

כשיוריםמבטיחיםלהתאכזב.

לא?כשמפסיקים,ונעלמים

עכשיוכבריכוללא״אני

אנישיבוא.ממהלהתאכזב

למהשמתכווניםמקווה

לי.ומבטיחיםשאומרים

למשהודוגמהלךאתןאני

שנים.כברלנושמבטיחים

שנבנתהפגייהכאןיש

מישהוופעםשנה,25לפני

וקרניזכוכיתשתקרתחשב

טובותיהיושנכנסותשמש

בטחשבחמאסמשהולפגים

הפגיותאחתזואחרת.חושבים

בגללבארץביותרהעמוסות

באזור,הגבוההילודהשיעור

מצבפהשישפעםובכל

צריכיםאנחנומיוחדביטחוני

לאתרהפגיםכלאתלהעביר

הנשים.מחלקתבתוךצפוף

התנאיםאתליצורמאודקשה

כזה,במצבלפגיםהמתאימים

מסתדרים.אנחנואיכשהואבל

לנולהבטיחדיאומראניהיום

לנו״.תנו

עוד"איו

סבן"ח״ם

תוחלתשבנגבהזכרת

יותרנמוכההחיים

בגללהבולזהמשמעותית.

הרפואה?מצב

הרפואית,הספרות״לפי

האלהלפעריםמהסיבה0%06כ־

סוציראקונומילמצבקשורה

מהפער%04כ-אבלולחינוך,

מהעובדהכתוצאהבהחלטנובע

לאלףביחסהרופאיםששיעור

באזורביותרהנמוךהואנפש

האחיותשיעורגםוכךהזה,

כביתאניהאשפוז.ומיטות

מענהלתתיכוללאחולים

מסוימותשאוכלוסיותלעובדה

רכישתביןלבחורנאלצות

אניאבלתרופה,לרכישתמזון

לתתלפחותלנסותיכולכן

להיצעשקשורמהבכלמענה

רוצהאניהרפואיים.השירותים

לסרטן,מרכזכאןלהקיםלמשל

ל׳מרכזכיאהראוימרכזשיהיה

מוגדרשסורקהכפיעל׳רפואי

בישראלעלמרכזי)ישנם

כלאתלספקשאמורים

זהש.נ(.הרפואייםהצרכים

אבלהיום,שלנוהרגלפרויקט

עלותשקל,מיליון170מתוך

מיליון70רקגייסנוהפרויקט,

אתלגייסנצליחלאאםשקל.

הקרובים,בחודשיםהסכום

לעצור.נאלץ

אחתאמריקאיתקרן״יש

היאאזאבללנו,תרמהשכמעט

ישראליםכמהלראותביקשה

חשובלאמריקאיםקודם.תרמו

מהתגייסותחלקשהםלראות

לצערישלמה.קהילהשל

הזמן"כלהמפהעליהיושלנוהאמיתייםשהצרכים"דואגדודסון.אהודד״ר

מאודדלילהרשימהלנוהייתה

נסוגו״.בקרןשעהולפי

מגיעותהתרומותרובלמה

שהמדינהולמההארץ?למרכז

שינתבמיוחדגוףתקיםלא

חשיבותפיעלהתורמיםאת

הדברים?

גוףלהקיםיפהרעיון״זה

אבלזה,אתלבחוןושווהכזה

התחוםעםשלימההיכרות

מאודאישידברהיאתרומה

ביןישירקשרשלתוצאהוהיא

זאתלפעמיםלנתרם.תורם

זהלפעמיםהמקום,עםהזדהות

אבלבמקום,שטופלמשפחהבן

החוליםלבתיבסוףבסוף

במספריםלמרכזהפריפריהביןוהפערים

לאלףהרופאיםתספר

עומדהדרוםבמחוזנפש

לעומת4.2על

ת״אבמחוז4.4

לרפואהמומחים240רק

בדרום,עובדיםפנימית

במרכז753,1לעומת

כלליתבקופ״ח

אפשרשבעבבאר

רופאלראות

רקמשפחה

ורביעישניבימים

מתושבי°5.11/0

אובחנוהדרום

לב,במחלת

%7%8לעומת

המרכזבאזור

האשפוזמיטותמםפר

ובצפוןבדרוםנפשלאלף

מעללעומת5.1עלעומד

במרכז5.2ל-

המומחיםמכלל%6.9

בדרום,עובדיםבארץ

בת״א%05לעומת

האחיותשיעור

נפשלאלף

עלעומדבדרום

לעומת3.3

ת״אבמחוז8.5

מבקרדוחלפי

בדרוםהמדינה,

ההמתנהזמניובצפון

מומחיםלרופאים

עדאורכיםבקהילה

ואילוחודשיים,

לחלקהמתנה

אורכתמהניתוחים

עדולפעמיםשנה

שניםשלוש
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אלינו"התרומותאתלנתב״קשהלוי.רזזידייר

בברזיליפצועיםמבקרליברמןהחוץשר

בסרטןלטיפולמרכזלבנייתשקלמיליון100עודחסריםקה.

״חמנהל

אהודדיירסורוקה,

"תרומהדודסון:

אישידברהיא

תוצאהוהיאמאוד

ביוישירקשרקול

לנתרם.תורם

זאתלפעמים

עםהזדהות

לפעמיםהמקום,

משפתהבןזה

בסוףאבלשטופל,

לבתיבסוף

בפריפריההחולים

פחות"תורמים

כיפחותתורמיםבפריפריה

הטובותהכוונותכלבצר

שמואתלראותמעדיףהתורם

בתלויצמןברחובהשלטעל

בבאררגרבשדרותולאאביב,

מאודתרומהקיבלנושבע.

לצעריאבלסבן,מחייםגדולה

אחד״.סבןחייםעודלנואין

בתימנהלינראהמתי

בכיריםורופאיםחולים

בשישרקלאכךכלדרוכים

גםאלאפצועים,חיילים

מגיעדרביםתאונתכשנפגע

קשישהכשאישהאולמיון

והמחלקהלטיפולזקוקה

מומחיםרופאיםבלינותרת

הצהריימ?אחרבל

שלנוהרפואית״המערכת

חוליםכביתבנויהבאמת

חוליםוכביתהבוקר,לשעות

הלילה.לשעותאחרתבמתכונת

אצלנותמצאכןאתהעדיין

עשרותוהלילההערבבשעות

יותרבכיריםחלקםרופאים

במצבאנחנוהיוםפחות.וחלקם

מחזיקיםאנחנוולכןחירום

אחתצוותים.יותרהרבה

ועדתשלהטובותההמלצות

כרימשאביםלתתהיאגרמן

קיצורשלפעילותלהגדיל

השארביןוזהאחה״צ,תורים

מעברמומחיםהרבהכאןישאיר

זההרגילות.העבודהלשעות

באמתהזוההמלצהשאםאומר

בהתאםותתוקצבלפועלתצא

טובהרפואיתאיכותנקבל

יותר״.

אחרירגעעושהאתהמה

באמת?חוזרשהשקט

הייתהלרגל״העלייה

בזכותדבריםלהציגהזדמנות

לעזור.טוברצוןשלהתחושה

שזהלדאוגכמנהלתפקידי

אנחנוכששקט.גםידעךלא

הדחוףשהדברזהאתמכירים

כמנהלאניהחשוב...אתדוחק

שהצרכיםלדאוגצריךסורוקה

המפהעליהיושלנוהאמיתיים

הזמן״.כל

ברזילי,בי"חמנהל

להגידלוי:חזיד״ר

ה״תישלאלך

שבברזילירוצה

מחלקהתהיה

לנוירוכירורגיה?

רוצה.ה״תיכן,

לאזהולא,

יוקרה.שלענ״ן

בטוחלאאבל

הקטנהשבמדינה

צריךלכולםשלנו

וזהמהכל,להיות

שמקומותבסדר

יוכלומסוימים

ידעלצבור

מסוים"בתחום

החיילאתלוקח״כשהמסוקברזילי:החוליםביתמנהל

החייל״טובתעלחושבאניאחר,חוליםלבית

החוליםביתמנהללוי,חזיד״ר

ממהרלאשבאשקלון,ברזיליהממשלתי

העובדהזאתאוליתלונות.היוםלהשמיע

לתוספתהבטחהקיבלשבועלפנישרק

ביתמיגוןעבורשקלמיליון30של

האופייניתהממלכתיותזואוליהחולים,

ראשירפואהכקציןבעברששימשכמילו

הבריאות.במשרדרפואהמנהלוכראש

ובהםבפריפריההחוליםשבתימודהלוי

החוליםבתימולבפערמצוייםברזילי

שלביחסשיפוררואהגםהואאבלבמרכז,

באופןובעיקרהאחרונות,בשניםהמדינה

והתערוף.התקצוב

חוליםביתלנהלשנתייםלפני״הגעתי

משאביםמספיקבעברבוהושקעושלא

ובטכנולוגיה.במלונאותבתשתית,

לאןהתקדםלאברזילימקוםבאיזשהו

הציבורבשבילגםשיתקדם,היהשראוי

שמועסקהצוותעבורוגםמשרתשהוא

2016בסוף״לשמחתי,מספר.הואבו״,

החרשהמרכזיהבנייןשלהבנייהתושלם

לאזהוכסףומיון,אשפוזמחלקותשכולל

הזההבנייןגםכרגע.לזהשמפריעמה

מענהליייתןלאכוללשהואוהמיגון

לפחותאבלולפגייה,היולדותלמחלקת

הואהתעשתה״,שהמדינהלומראפשר

מוסיף.

תרומות?שובהכסף?יגיעמאיפהאז

והאוצרהבריאותמשרדישל״התקציב

לתשלוםולחמאהללחםרקהיוםמספיק

תרופות.ולרכישתלניקיוןארנונה,מסים,

לטכנולוגיה.אולבינוימאורמעטיש

תרומות,עורולחפשללכתצריךאניאז

יכולה״.שהיאמהלתתצריכהוהמרינה

התרומותשרובמפריעלאולך

בעיקראחרים,חוליםלבתיהולכות

במרכז?

עושהוזההתרומותעצםעלשמח״אני

גםהאלה,שבכספיםהלאומיתברמהטוב

לבנותאפשרלמרכז,מגיעיםרובםאם

קשההרפואה.אתולשפרחדשותמחלקות

רוצהסבןאםכיאלינוהתרומותאתלנתב

לסורוקה.ילךהואבסורוקהלבנות

קיבלתישטראוסלעופרהכשפניתי״גם

הלךהכסףרובאבלמסוימת,תרומהאמנם

מזוהההמשפחהכיבנהריההחוליםלבית

רכישהאפילוההיבטים.בכלהזוהעירעם

בזכותהתאפשרהMRIמכשירשל

תרומות״.

חשופיםגםשאתםלךמפריעלא

בבלפצועיםהמוןמקבליםוגםלרקטות

מסוימיםנפגעיםאבלהסלמה,שלסבב

לפתוחהיתרלבםאיןבילמרכזמוטסים

מסוימות?מחלקות

מטופלטראומהלנפגעישקשורמה״כל

קציןכשהייתיגםהרפואיים.העלבמרכזי

השנייהלבנוןבמלחמתראשירפואה

הזההחוליםלביתילךחיילאיזהידענו

והיאהייתההחייליםטובתלשני.ואיזה

שלאלךלהגידמעיינינו.בראשעדיין

מחלקהתהיהשבברזילירוצההייתי

ולארוצה,הייתיכן,לנוירוכירורגיה?

בטוחלאאבליוקרה.שלענייןלאזה

להיותצריךלכולםשלנוהקטנהשבמרינה

מסוימיםשמקומותבסדרוזהמהכול,

מסוים״.בתחוםירעלצבוריוכלו

הבריאותבמערכתברורבךבלמדוע

פרופ׳אתיחליףגמזורונישפרופ׳

החוליםושבתיבאיבילובברכשגבי

בשיטהמנהליםממניםהממשלתיים

שיטהמאמציםלאמרועירושה?של

לנהללמשללךומאפשריםרוטציותשל

יותר?גדולבי״חבהמשך

שמנהלכךעלהיוםבנויה״המערכת

והופךשמתחתיוהדוראתבונהמסוים

באמתהואלכאורהאחריו.לראויאותו

כךאחריו.להגיעהטבעיהמועמד

שוליותתמירואנחנוהדבריםמתגלגלים

בעברניסואותנו.שמלמדיםאלושל

ולאקדנציותקציבתשלמדיניותלהוביל

מעמדםאתלהבטיחירעולאכיהצליחו,

תפקידם.אתשיסיימוביוםהמנהליםשל

להקפידזהלעשותצריךשבאמת״מה

צעיריםמנהליםשלקררמספיקשיהיה

אחדשכלאותםונגדלאותםשנלמד

שישנכוןתורו.בהגיעמקומואתיתפוס

בתפקידנמצאיםשנה20שכברמנהלים

שגדלושהכוכביםמניחאנייפרשווכשהם

זהככהאבלהתפקיד,עליתמודדושם

עובר״.
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נערךהצבאבקונ;נהרגוהיי׳דחייליםחמישה

האוויריותוהתקיפותהקרקעיהמבצעלהעמקת
לעבראר.פי.ג׳ימירינהרגנוסףחיילאשכול,באחורחייליםשלכינוסנקודתבאמצעשפגעהמרגמהפצצתשלמירינפגעוהפצועים,מן17ו־החייליםמן

נורההמחבליםמןואחדישראלית,שמירהעמדתותקפועוזנחלבשוליממנהרהשיצאומחבליםשלפתעבמתקפתערבלקראתואמשהיהשבוהדי־ניין

לתושביוקוראוהקרקעהאווירמןלתקוףשבהצבאהגיעושבהבמנהרההרצועה,לתוככיבחזרהונמלטונשקיהםאתהשליכוהמחבליםשארונהרג.שם

במהיתתלהתפנותעזההעירסביבנוספותשכונות

פארא.מאת

הצבאיסופרנו

ביותרקשהדמיםיוםעוד

מבצעבמהלךאתמולהיה

הממשאיתן'׳,״צוק

מועדבלאבדרום,להתגלגל

הכרזהבלאגפועתהלסיומו

סוגמכלאשהפסקתעל

שהוא.

במהלךנהרגו,צה״לחיילי

ועשריםהאחרונה,היממה

בשורהנפצעו,אחריםוארבעה

בחלקןשאירעואשתקריותשל

הגדול,וברובןהרצועה,בתוככי

ישראל.שטחבתוךדווקא

הצמדתהתכנסהאמש

הדרגעםיחדהצבאית,

מצב.הערכתלישיבתהמדיני,

יונחהזו,ישיבהשלבסיומה

המערכהלהמשךבאשרהצבא

ברורהיהאמשכברברצועה.

פעילותואתירחיבהצבאכי

גםוצפויהמקומותבכמה

וקרקעיתאוויריתפעילות

חדשיםיעדיםכנגרמאסיבית,

ברצועה.כהעדנפגעושלא

אתמולהחלוהאשארועי

פגעפלשתיניכשצלףבבוקר,

במסוקשפונהחייל,ופצע

אש,תחתאליו,סמוךשנחת

ט-לקבלתהפצועאתוהוציא

שבע.בבארהחוליםבביתיפול

בשעותנמשכוהאדועים

שמתהכאשדהצהדיים,

ביתבתוךשהתמקמומחבלים

טילישלביריפתחוגבוה,עזתי,

ישראלידחפורלעבדאר.פי.ג׳י

שעדייןמסיבותדי־מסוגענק

הטילהצליחהובררו,לא

שלהמיגוןמעטפתאתלחדור

שבתוכובחיילופגעהטרקטור

אחריםחייליםשניוהרגו.

נפצעו.

שהיהאחרדי־שלנהג

הארוע,אתוראהמקוםבקרבת

שבוהביתלעבררכבועםמיהר

ומוטטוהמחבליםשמונתהיו

כלאתוהרגראשיהם,עלכליל

השמונה.

היושבוהשלישיהאשארוע

סמוךהתרחשנפגעים,אתמול

בתוךהצהרים,אחרלשעה

באשכול,ישראל,מדינתשטח

אחדחייליהתרכזושם

כדישנערכומהגדודים,

נורתהלפתעלרצועה.להיכנס

שפגעהמרגמהפצצתלעברם

שלהמנוחהנקודתבמרכז

נהרגוהרסיסיםמןהחיילים.

נפצעו.אחתם17ו־החייליםמן

התרחשהרביעי,הארוע

עת,נחלקיבוץשביןבנקודה

הרצועה.שבצפוןקרנילמעבר

מחבלים,שישהעדחמישה

ישראל,שטחלתוךחדרו

מוכרת,מנהרה,באמצעות

פירעודהנראהככללהשהיה

יצאוומתוכומוכר,בלתי

בתוךמטרים150שלבעומק

מוצבבקרבתישראל,שטח

המחבליםצבאי.׳׳פילבוקס״

הפיל-אלאר.פי.ג׳יטיליירו

החייליםחיילים.היובובוקס

עמדתבראשבתצפיתשהיו

במחבליםהבחינוהפילבוקס,

פירלעברלברוח,מנסיםכשהם

לעברםפתחוהםהמנהרה.

המחבל־נבהלושממנהבאש,

ים,

$TS1$,המחבלים$TS1$

$DN2$,המחבלים$DN2$ונמלטונשקם,אתהשליכו

מןאחדהפתוח.לפירבחזרה

הספיקווהיתרנהרגהמחבלים

לדליתלו׳ז

הותרכברששמםההרוגים

גליוןסגירתלמועדעדלפרסום

הם:זה,

תינומשהסמל־ראשון

שנה־מירושלים,20בןהי׳׳ד,

רג

$TS1$שנהרג$TS1$

$DN2$שנהרג$DN2$מבצעיתפעילותכמהלך

הצהד־בשעותאתמולשהיתה

יים

$TS1$הצהדיים$TS1$

$DN2$הצהדיים$DN2$הואעזה.רצועתבתוככי

לדרגתסמלמדרגתהועלה

מותו.לאחרסמל־ראשון

החייליםשמותפורסמוכן

בג־הפצמ׳׳רמפגיעתשנהרגו

בול

$TS1$בגבול$TS1$

$DN2$בגבול$DN2$:הרצועה

אליהואליאבראשוןסמל

מעוצבתהי׳׳ד,כחלוןחיים

22בןמגולך,״סערהשריון

סמלמדרגתהועלההואמצפת.

לאחרסמל־ראשוןלדרגת

מותו.

ביטוןמימוןמידןרב־טוראי

״סערהשריוןמעוצבתהי״ד,

נעתיבגת.20בןמגולן״,

לדרגתטוראימדרגתהועלה

מותו.לאחררב־טוראי

הי״ד,כהןנירןרב־טוראי

מגולן״,״סערהשריוןמעוצבת

הועלההואמטבריה.20בן

רב־טוראילדרגתטוראימדרגת

מותו.לאחר

הי״ד,בריגעעדירב־סמל

מגולן״,״סערהשריוןמעוצבת

הועלההואשקמה.מבית23בן

רב־לדרגתסמל־ראשוןמדרגת

סמל

$TS1$רבסמל$TS1$

$DN2$רבסמל$DN2$מותו.לאחר

כאמורנהרגו,לאלו,בנוסף

הי״דאחריםחייליםחמשהעוד

למשפחותיהם.נמסרווהודעות

נהרגוהלחימהמתחילת

וחיילים.קצינים48לפיכך,

בשטחההסלמהבעקבות

החמאסשלהבוטהוההפרה

אמשהנחההסיכומים,כלאת

הצבא,אתהמדיניהדרג

הפעילותמרחבילהרחבת

האוויריות,התקיפותוהעצמת

מכךכחלקוהימיות.הקרקעיות

לתושביהצבאקוראככר

למהרברצועה,רבותשכונות

והתקיפותבתיהם,אתולעזוב

גדוליםלמרחקיםנשמעותכבר

הרצועה.מגבול

מצדונשנההחוזרהירילאור

ההומניטאריבחלוןהחמאס,

האוכלוס-רווחתעבורשסוכם

עודחודשהבעזה,האזרחיתיה

הפעילותבבוקראתמול

היםמןהאוויר,מןההתקפית

ומתוךבעוצמה,היבשהומן

שבהצבאמלא.פעולהחופש

הפלשתיניתלאוכלוסיהוקרא

הלחימה.לשטחילהתקרבלא

משגר־שהותקפו,המטרותבין

ים

$TS1$משגרים$TS1$

$DN2$משגרים$DN2$,בוצעמהםאשרמוטמנים

ישראלמדינתשטחלעברירי

טרור.ומנחרת

כוחותהמשיכוהיוםבמהלך

לפעולעזה,ברצועתהצבא

מש־ולהוציאלסכלבמטרה

ימוש

$TS1$משימוש$TS1$

$DN2$משימוש$DN2$כמהטרור.מנהרות

שימושמכללהוצאומנהרות

חלקי.באופןפוצצוואחרות

שחוצהמנהרהנחשפהבנוסף,

600ב־המערכתגדראת

בארי,מולגיאוגרפיתממוקמת

היישוב.מןרחוק

הותקפוהיום,במהלך

15
אשקלוןבאזוראזעקה

irv^rcxוהילךמכאןאשקלון.בחוףאזעקות

uiriutעלרקטותלירותהפלסטיניםהחלו

עזהבעוטףהיישובים

r-eבדי-ישירהמפגיעהנהרג

00
עזהברצ"'וף"תשנהא"ויחלו

aGcun!1cמפגיעתפצועיםוכ-הרוגיםארבעה

אשכוללעברהחמאסשירהפצמ״ר45

2217
הפליטיםבמחנההיןג'םעשייי

•CC
במרפאותהרוגיםשלושהא-שאטי.

א-שיפאהחוליםביתשלהרווא

אתמאשימיםהפלסטיניםבעזה.

מדוברכיהוכיחצה״לואילוצה״ל,

פלסטיניתמאששנהרגובהרוגים
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שנודהאחדטרוד:פעילי

יונסחאןבאזורמהאוויר

במרכזהותקפוואחרים

מוכר,שיגורבמתחםהרצועה

חילשלטיסכליבאמצעות

האוויר.

נרחבותפשיטותבמהלך

במרחבגבעתיחטיבתשקיימה

שבדרוםאחזעה׳׳חרבת

החטיבהחייליחשפוהרצועה,

שנפ־משמעותיתמטעניםזירת

רסה

$TS1$שנפרסה$TS1$

$DN2$שנפרסה$DN2$מרכז־רחובותשנילאורך

יים

$TS1$מרכזיים$TS1$

$DN2$מרכזיים$DN2$לשניאחדהמקבילים

הפרו־המטעניםמלכדבאזור.

סים,

$TS1$,הפרוסים$TS1$

$DN2$,הפרוסים$DN2$שוניםבתיםשישהמולכדו

הזירהאתשחשףהכוחבאזור.

ובכך,זהירותבמשנההתנהל

זירתאסון.מנעשמיםבחסדי

מספרהותקפההמטענים

עלהאודר,חילבידיפעמים

שלשלומםאתלהבטיחמנת

באזור.הפועליםהכוחות

גנץ,בנירא״להרמטכ״ל,

השריון,בחטיבתלסיורשהגיע

עשתההכל״סךכישםאמר

גדודיהעלכה,עדהחטיבה,

גולניובגזרתהחטיבהבגזרת

השלילהמאוד.טובהעבודה

היאההתקפיותהמנהרותשל

כלקודםחשוב,סופרהישג

כךואחרדרוםתושבילהגנת

האסטרטגיתהיכולתלשלילת

שהמשימהאלאהחמאס.של

אתלנצלוצריךהושלמה,טרם

מצבר־למלאלהתרעננותהזמן

ים

$TS1$מצברים$TS1$

$DN2$מצברים$DN2$,הקרב,ברכבילטפלמחדש

לטפלוכמובןבכליםלטפל

המשימהאתללמודבאנשים

להתפתחיכולומההבאה

ממנה׳׳.

שהתב־אחריבלילה,אתמול

רר

$TS1$שהתברר$TS1$

$DN2$שהתברר$DN2$שלכלההפוגהכיסופית

תקוות,ממנההיוהצדדים

ראשהתייצבוכליל,התמוססה

שרנתניהו,בנימיןהממשלה

והרמטכ״ליעלוןמשההבטחון

המיק־בפניגנץבניאלוףרב

רופונים

$TS1$המיקרופונים$TS1$

$DN2$המיקרופונים$DN2$מצב׳׳הודעתומסרו

לאומה.

נתנ־בנימיןהממשלהראש

יהו,

$TS1$,נתניהו$TS1$

$DN2$,נתניהו$DN2$יודיעכיציפושהכל

התגובההרחבתעלמפורשות

לאקוני,נשמעהישראלית,

נדרשדבריובפתחכשכבר

ש׳׳איןהשחוקהלהצהרה

שבנינומזוצודקתמלחמה

בה״.נלחמים

שיהיורה׳׳מ,הוסיף׳׳ידענו,

קשהיוםזהוקשים,ימיםלנו

ונחישותרוחאורךצריךוכואב.

ארגוןנגדבמאבקלהמשיךכדי

להשמידנו.ששואףרצחניטרור

ממשיכיםאנחנוזובשעהגם

ופגיעהלנטרולבפעולה

אתנסייםלאהטרור.במנהרות

בליהמבצע,ואתהמשימה

מטרתןשכלהמנהרותנטרול

ילדינו.והרגאזרחינוהשמדת

מדינתשלוברורחדיעדזהו

שובבוערבווהצורךישראל

היום׳׳.

היאהמנהרותנגד׳׳הפעולה

בפירוזוהכרחיראשוןצעד

שלהתהליךעזה.רצועת

ארגוןשלההתחמשותמניעת

חייבעזה,רצועתופירוזהטרור

pinsמכלחלקלהיות
צריכההבינלאומיתהקהילה

במקוםבתוקף.זהאתלדרוש

תאפשרהבינלאומיתשהקהילה

עזהלרצועתלהיכנסלכספים

למלט,לבטון,החמאסידיעל

ללאהמנהרותלבנייתלשמש

כךעללהיותצריךהגבלה,

בעבר,ושליטה.פיקוח

האלההדרישותאתכשהעלינו

לאשלנו,הדאגותאתוהצגנו

חייבזהברצינות.לכךהתייחסו

שאזרחיייתכןלאלהשתנות.

איוםתחתיחיוישראלמדינת

וחדירהטיליםשלמוות

הרגמוותממנהרות

מלמטה׳׳.והרגמלמעלה

נתנ־והמשיךשב״החמאס,

יהו,

$TS1$,נתניהו$TS1$

$DN2$,נתניהו$DN2$ההצעותכלאתהפר

עומדכולן.אש,להפסקות

שמתאכזראכזר,אויבמולנו

אזרחינו,כלפיכלפינו,רקלא

שלו.האזרחיםכלפיגםאלא

שלוהאזרחיםאתמנצלהוא

קור־ועודעודיספגושהםכדי

בנות,

$TS1$,קורבנות$TS1$

$DN2$,קורבנות$DN2$ירימשלחיםשהםתוך

חוזרואניאמרתילעברנו.והרג

להיותצריכיםאנחנוואומר,

ממושכת.למערכהערוכים

בתקיפותלפעולנמשיךאנחנו

השלמתעדדעת,ובשיקול

אזרח־עללהגןמשימתנו

ינו״.

שר

$TS1$אזרחשר$TS1$

$DN2$אזרחשר$DN2$יעלון,משההבטחון

כיהממשלה,ראשאחריאמר

בעוצמהותוקףשב״צה׳׳ל

טרורוארגוניחמאסמטרות

שאנוכפיעזה.ברצועתאחרים

׳׳צוקמבצעכללאורךמדגישים

שביםאנוהערבגםאיתן״,

ברורבאופןזאתואומרים

להתפ־מתכווניםאיננוותקיף:

שר

$TS1$להתפשר$TS1$

$DN2$להתפשר$DN2$אזרחישלבטחונםעל
י-

אתלהכותנמשיךשראל.

הבאים,בימיםגםחמאס

טרור,מטרותלולהשמיד

מנהרו-להרוסבפעיליו,לפגוע

קשו־אשרמתקניםולמוטט

רים

$TS1$קשורים$TS1$

$DN2$קשורים$DN2$.לתשתיותיו״

סבוריםחמאסראשיאם

קבועשיחעמנולנהלשיוכלו

טועיםהםורקטות,טיליםשל

הטרורבארגוניאםקשה.טעות

שיוכלוחשיםעזהברצועת

ישראלמדינתאתלשבור

הקרוביםבימיםואזרחיה

ננשוךהדבר.כךשלאיבינו

אךנופלינו,עלבכאבשפתיים

בלחימהמלהמשיךנירתעלא

כייביןחמאסשארגוןעד

הרסניתהיאהנוכחיתהמציאות

רצועתתושביועבורעבורו

עזה׳׳.

ארגוןכיוצייןהוסיףהוא

מבצעימי21ב־ספגחמאס

כבדותמפלותאיתן״״צוק

ומהי-מהיםהאודר,מןמאוד.

מטרותאלפיהושמדובשה,

טרור.

שנפגעאזרחכלעללנו׳׳צר

אזרחיתתשתיתכלועל

אנואךהשני,בצדשנפגעת

עלובראשונהבראשמגנים

כך.עלנתפשרולאאזרחינו,

וידעעזהרצועתתושבייידעו

משתמשחמאסכיהעולם,

יורהאנושי,כבמגןבאורחיו

וכיחוליםובתיספרמבתי

מתחתמתחבאיםפעיליו

בי־כתעודתכשאיתם,לאדמה

טוח,

$TS1$,ביטוח$TS1$

$DN2$,ביטוח$DN2$אנובעודוילדים.נשים

ואזרחינו,ילדינועלמגנים

ילדיואתמקריבחמאס

תושביזאתיידעוואזרחיו.

העולםזאתיידעעזה.רצועת

כולו׳׳.

ואמרהוסיףאלו,״בימים

מש־אתמשלימיםאנויעלון,

ימת

$TS1$משימת$TS1$

$DN2$משימת$DN2$הטרור.במנהרותהטיפול

פועליםצה״לוחיילימפקדי

במקצועיותרוח,בקורבשטח

מודעיםכשהםובנחישות,

המשימה״.לגודל

אנובהמורכבת״מציאות

אתפעםאחרפעםטוענים

הבינלאומיתהלגיטימציהמצבר

תוכלישראלשמדינתכדישלנו

עדחמאס,נגדולפעוללהמשיך

והבטחוןהשקטאתנשיבאשר

בהמורכבתמציאותלישראל.

י-שלאצבאיבמהלךהתחלנו

בכך,נבחראשרעדסתיים

המשךלמניעתנחתורובמקביל

אםביןחמאס,שלההתחמשות

מדינית״.בדרךאוצבאיתבדרך

סבלנותמכולנו״נדרשים

שעשרהמערכהזורוח.ואורך

הואארוכים.ימיםעודלהימשך

שמעניקהגביתהרוחאתשיבח

מסייעתהיאכיואמרהציבור,

לפעול.להמשיך

גנץ,בניאלוףרבהרמטכ׳׳ל,

בפגישתהואגםשהשתתף

שהועברובמסרהעיתונאים

בדב־צייןישראל,לאזרחישם

ריו

$TS1$בדבריו$TS1$

$DN2$בדבריו$DN2$,לקדםממשיךהצבאכישם

משמעות־בצורהפעילותויעדי

ית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$,וניכ־עמוקהרחבה,ביותר

רת,

$TS1$,וניכרת$TS1$

$DN2$,וניכרת$DN2$עוצמתהעלאתתוך

עלהחמאסבארגוןהפגיעה

שלו.התשתיותכלל

במערךמטפלים״אנחנו

ומנהרותההתקפיותהמנהרות

לאורךשפרוסמערךזהנוספות.

זוהחזית.כלולרוחבהשטחכל

נחושה,אךמורכבתלחימה

צעד,אחדצעדשמתקדמת

אחרימנהרהפיר,אחרפיר

הי־אחריהיתקלותמנהרה,

תקלות.

$TS1$.היתקלות$TS1$

$DN2$.היתקלות$DN2$מתקדמתהזוהמערכת

הרמ־הדגישמצוינת־׳,כצורה

טכ״ל.

לדבריו,

$TS1$,הרמלדבריו$TS1$

$DN2$,הרמלדבריו$DN2$הפגיעותנמשכות

בתש־ופיקוד,תשתיתבמתקני

תיות

$TS1$בתשתיות$TS1$

$DN2$בתשתיות$DN2$,ובמתקניבפעיליםשיגור

אתמשבשיםחמאס.שלייצור

שלו.השיגורכושר

לפעולממשיך״המבצע

יבשה,ים,אוויר,שלשילוביות

קרביסיועמערכתמודיעין,

לוגיסטי.סיועומערכת

גנץרא׳׳להתייחסבהמשך,

מעור־בבלתיבפגיעהלטענות

בים

$TS1$מעורבים$TS1$

$DN2$מעורבים$DN2$עזה.ברצועתבלחימה

הישראליםמרביתוכמו״כאדם,

אזרחיםלראותלנוכואב

מאמץכלעושיםאנונפגעים.

אוכלוסיה,ולהרחיקלהזהיר

למיקוםשלנוהאשאתולכוון

מתוךפועלחמאסהמחבלים.

ומתוךאורבנייםשטחים

שמב־באופןשלו,האוכלוסיה

יא

$TS1$שמביא$TS1$

$DN2$שמביא$DN2$כשאזרחיםאליהם.האשאת

ההת־לאורבתיהםאתעוזבים

רעות

$TS1$ההתרעות$TS1$

$DN2$ההתרעות$DN2$אתממלכדהואשלנו

וכוחותינוהיו,הםבוהבתים

קורהרבהרסלשם.מגיעים

יששלנוובזמןהשטח,בתוך

וגםשםגםמוסריתחובה

אזרחינועלההגנהמבחינת

שחמאסמההואההרס

הרמ־פירטלעצמו׳׳,עושה

טכ״ל.

בשעות

$TS1$הרמבשעות$TS1$

$DN2$הרמבשעות$DN2$עלדווחהאחרונות

החוליםכביתצה״לשלפגיעה

ע׳׳ישהופרכהטענהשיפא,

תצלוםמחזיק׳׳אניהרמטכ״ל.

ממשיכיםואנובידי,אוויר

באזורחמאסשיגוריאתלנתח

גנץ.רא׳׳לסיפרהחולים״,בית

נש־הנדרשת,בנחישות״נפעל

תדל

$TS1$נשתדל$TS1$

$DN2$נשתדל$DN2$אךבאזרחים,לפגועלא

להתרחקעזהלתושבימומלץ

פועל.חמאסבהםמהמקומות

האלה,למקומותנגיעאנחנו

קבעיכאב״,זהוכשנגיע

הרמטכ״ל.

הכוחותכיאמרעוד

ממשיכיםבשטח,הלוחמים

מוטיבציה,חדורילהיות

כללאתלבצעוממשיכים

עליהם.המוטלותהמשימות

בשוליהאנשיםאתרואה׳׳אני

האנשיםובתוכוהשטח

מוותריםלאעובדים,נחושים,

אתלממשכדיומתעקשים

הב־מאבדיםאנחנוהמשימה.

רים

$TS1$הברים$TS1$

$DN2$הברים$DN2$והמחירומפקדים,טובים

אתמכיליםאנחנואולםכבד.

בנחישות.דבקיםואנוהכאב

למפקדיםללוחמים,אמרתי

לציבורגםאומרואני

ואתהציבוראתהשארנו

ואנומאחור,המשפחות

שלפנינו.במשימותמתמקדים

אי־לעמידהמצפיםאנואזעד

תנה

$TS1$איתנה$TS1$

$DN2$איתנה$DN2$והקשבההעורףשל

רא׳׳להבהירהעורף״,לפיקוד

גנץ.

כיהצהירדבריובסיכום

ככללפעולימשיךהצבא

אותו.יורההמדינישהדרג

שליוםהיהאתמוליום

בדרום,הלחימהבזירתמהפכים

לכלשנלווהמדינייםובדיונים

שהחלמההצבאיים.המהלכים

הומניטריתבהפוגהבבוקר

הבנהתוךאךמוסכמת,בלתי

האו׳׳ם,בתיווךהצדדיםשבין

לתושבילאפשרישולפיה

החגאשלקיומואתהרצועה

ובקניותברגיעהפיטראלעיד

מאודמהרהסתייםבחנדות,

קשותיריתקריותשלכשורה

ישראלייםחלליםעםביותר.

המוניובריחתופצועים,רבים

הסליםנושאיהתושבים,

למרתפיבחזרהעזה,בחוצות

אחריזאתכלההסתתרות.

תקיפו-אתלחדשנאלץשצה׳׳ל

תיו.

היאאיימה,שישראלוכפי

לחזורנאלץ״אםעשתה:

אתנעלהצבאיתלפעילות

ישראל,אמרההאש׳׳,רף

זההצהריים,אחרואתמול

שהמח־לאחרקצרזמןבוצע.

בלים

$TS1$שהמחבלים$TS1$

$DN2$שהמחבלים$DN2$שלבקבוצהופגעוירו

שהמתינוישראלייםחיילים

יש־שטחבתוךריכוזבנקודת

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$מטוסינראולרצועה,סמוך

ש-התותחנים,וסוללותהקרב

ולהפגיז.להפציץבים

גםבאהכברלילהלקראת

ביצעהישראלכאשרההסלמה,

ש-שכללהאוכלוסיהאזהרת

שקראווהודעות,טלפוןיחות

זיי-סג׳עיה,השכונותלתושבי

להתפנותג׳יבלייהומזרחתון

עזה,העירלמרכזמיידיבאופן

לכלהים.חוףלכיווןומערבה

בדיוקלמהברורהיההעזתים

זובהודעתהישראלמתכוונת

להפעלתנערכתשהיא

הקרו־במעטפתצה׳׳לכוחות

בה

$TS1$הקרובה$TS1$

$DN2$הקרובה$DN2$למוקדעזה.לעירביותר

גםאךהעזתים,שלהחיים

בכיריכלשלההסתתרותמוקד

לחושהמתחיליםהחמאס,

סביבונכרךהולךשהחבל

לצווארם.

אתמולהיהנדמהלרגע

החלהשישראלערב,לפנות

העירבמרכזגםלפעולבבר

שהגיעואחריזההיהעזה.

י-פגיעהעלראשונותידיעות

העוליםעשןועננישראלית

שיפאהחוליםביתמסביבת

שמהראלאעזה.שבמרכז

צה׳׳לשבינתייםהתברר,מאוד

לפיצוציםשגרםמישם.לאעוד

היובשיפא,שנשמעוהעזים

שניסועצמם,החמאסאנשי

מתוךמטיליהםאחדאחלשגר

החולים,לביתהסמוךמבנה

בידייםלהםהתפוצץזהוטיל

ב-שהוצגולנפגעיםאףוגרם

כנפגעיםהעולמיתתקשורת

חולים.ביתלתוךישראלימירי

המוקדמות,הבוקרבשעות

תת־צה״ל,דובראתשמענו

אלוף

$TS1$תתאלוף$TS1$

$DN2$תתאלוף$DN2$קשההעובדאלמוז,מוטי

״שובומבצעתחילתמאזמאוד

תחילתמאזיותרועודאחים״

מתייחסכשהואאיתן׳׳,״צוק

היום:בהמשךלהיותלצפוי

אשהפוגתעםבשטח״אנחנו

חופשיצה׳׳למגבלות.ללא

ירי,כלאחרילתקוףומשוחרר

מטרות,מספרתקפנוומהבוקר

נקודתייריבעקבותנקודתיות

הוסיף:מידאךהמחבלים׳׳.של

ממשיכהבשטח׳׳הפעילות

המבצעיתלתוכניתבהתאם

זאתהמצב,להערכותובהתאם

בש־הקיימיםלאיומיםבהתאם

טח.

$TS1$.בשטח$TS1$

$DN2$.בשטח$DN2$שהדריכותמוודאיםאנו

האיוםמולהמבצעיתוהערנות

צריךהזמן.כלנשמריםבשטח

מב־שהחייליםולוודאלראות

ינים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$יכולביתומכלפירשמכל

ההפוגהלמרותמישהו,להגיח

הזאת״.

המאמץזאת,״לצד

ברזיליהחוליםגביתהפצועיםאצלבביקורוליצמןהרבח״כ

לויחזיד״רהחולים,ביתממנכ״לדיווחמקבלבאשקלון,

בחילי(דוברותאביעוזדוד)צילום:
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מנהרותכנגדהמשמעותי

אנחנונמשך.הטרור

רגילהבפעילותממשיכים

אנשינוהמנהרות.כנגדלגמרי

אתממשיכיםביעדים,שולטים

ולמעשההזההמאמץ

כרגיל״,נמשכתהפעילות

אלמוז.׳׳לתאהדגיש

מכהחטףחמאסלדבריו,

כברמשמעותית,ראשונה

׳׳חמאסאחים״.׳׳שובובמבצע

מבצעאחריהזהלמבצענכנס

ושומרוןביהודהצה׳׳לשלגדול

הבנים.שלושתחטיפתכעקבות

עציריעםהיתהשחטףהמכה

יעדים002,2כ־עםבכלא,שליט

השת־בפועלבאיו״ש.שטופלו

בשה

$TS1$השתבשה$TS1$

$DN2$השתבשה$DN2$האחיזהכללגמרילחמאס

ושומרון״.כיהודהשלו

הסבירהמבצע,משךכענין

לא״אנחנוכיאלמוזתא׳׳ל

ולאמהשטחשנצאמבטיחים

עליה.ידענושלאמנהרהנשאיר

מנתעלהכלאתעושיםאנו

אתעושיםשאנחנולוודא

הישגעםשנצאכדיהמקסימום

כדיערוכיםאנחנוטוב.מבצעי

בואוהמשימה.אתלהשלים

ההפוגהיוםיעבוראיךונראה

דבריו.אתסייםהזה״,

הסתייםהזה׳,ההפוגהו׳יום

כברשהתחיל.לפניעודכמעט

המוקדמות,הבוקרמשעות

כיישו־האזעקותצופרינשמעו

בים

$TS1$כיישובים$TS1$

$DN2$כיישובים$DN2$שלבדרומהעזה,שסביב

באשקלוןישראל,מדינת

כךואחרסביבה,וביישובים

יותר.צפונהנוספיםבמקומות

בבקשותיועמדלאהחמאס

לירות.ושבלרגיעה,עצמוהוא

הדרגבהוראתהמתיןצה״ל

ואחרישעה,ועודשעההמדיני,

מחזיקלאשהשקטשהתברר

באזרחיםפוגעגםוהירימעמד,

ובחייליישראלשטחבתוך

הרצועה,בתוךהמצוייםצה״ל

המדיניהדרגידיעלניתנה

צבאיתלפעילותלחזורההוראה

להרחיבה.ולהתחילמלאה

שניבתקיפתהחלזה

לייצורואתרמוטמניםמשגרים

רצועתובמרכזבצפוןאמל״ח

קרבמטוסישלובפעילותעזה,

יעדיםעשרותעודשתקפו

הרצועה.בתוככיחדשים

אביבהאלוףאמ׳׳ן,ראש

לסיוראתמולהגיעכוכבי,

במסגרתהפועלתבחטיבה

פה׳׳ישאיתן׳׳.׳׳צוקמבצע

מטרות,ואלפיבמאותפגיעה

ישמאוד.איכותיותהגדולרובן

במחבלים,פגיעהכמובןפה

ופגיעהבתשתיותפגיעה

המנהרות,בכלמשמעותית

פשוטיוםאחרייוםאחרישיום

פנימעלונעלמותמתקלפות

אמיץ.ראשסיפרהזה״,השטח

כמושלנו,המרכזי׳׳היעד

להזריקהואיודעים,שאתם

ניתוחגםמודיעין,שיותרכמה

)מודיעיןיומינטגםשטח,

סיגינטכמוכןוגםאנושי(

דרךבכלאיתות()מודיעין

אפשרית׳׳.

גנץבנירא״להרמטכ״לגם

לבקרהמתחדשהיריבצלבא

בשטחהלוחמיםהכוחותאת

עזה.רצועת

הרמטכ׳׳לפנהבדבריו

׳׳הלחימהכיואמרללוחמים

היאהלחימהשטחבתוךשלכם

ובעיותקשייםבהישמצוינת.

לחימה״.זואבללפעמים

גנץרא׳׳להתייחסכן,כמו

מסכליםאותוהמנהרותלאיום

צריכים״אנחנוהכוחות.

סוגייתאתלנטרללהמשיך

הואההתקפיות׳׳,המנהרות

הרמטכ׳׳לקולותהבהיר.

שנורופגזיםשלבאשנבלעו

ממנולהיה,ביתמרחבלעבר

לעברהטילאתמולנורה

הבוקר.בשעותאשקלון

גםמיהרההמדיניתישראל

ידידיהלכלמסריםלהעביר

שירושליםהמדגישיםבעולם,

בקשתאתמיידיבאופןקיבלה

הפוגהעללהכריזהאו״ם

החמאסאנשיאךהומניטרית,

בפראות.אותהשהפרואלוהיו

בנימיןהממשלהראש

שיקשרומעוזריוביקשנתניהו

האו׳׳םמזכ׳׳לעםבטלפוןאותו

באן
קי

אליצאהוהשיחהמון,

הצהרייםאחרבשעותהפועל,

המאוחרות.

באןבפנימחהנתניהו
קי

עלקשות,במיליםמון,

שביקשהחמאס,התנהלות

שישראלהאו״םבאמצעות

הומניטרית,להפוגהתסכים

לפנייתנענתהשישראלואחרי

הפרההיאבאיזור,האו״םנציג

ההבנותכלאתרמהביד

וההסכמות.

האו׳׳ם,למזכ״לאמרנתניהו

שלהנשיאות״הודעתכי

האו׳׳םשלהבטחוןמועצת

לצרכימתייחסתמאתמול,

שתוקףרצחניטרורארגון

בהואץישראלים,אזרחים

שלהבטחוןלצרכימענה

רצועתפירוזזהובכללישראל

שכברהעיקרוןפיעלעזה,

עםהבינייםבהסכמינקבע

הפלשתינים״.

״מ,רההטעיםבהודעה,׳׳אץ

באזרחיםלפגיעההתייחסות

שהחמאסולעובדהישראלים,

למגןעזהתושביאתהפך

שימושעושהושהואאנושי,

לפגועכדיהאו׳׳םשלבמתקנים

ישראל״.באזרחי

פעמיםנענתה״ישראל

להפוגותהאו״םלהצעת

אתהפרוחמאסהומניטאריות,

גםלירותממשיכיםהםכולן.

ישראל.אזרחילעברעכשיו

במנהרותלטפלתמשיךישראל

הראשוןהצעדרקזהוהטרור,

הקהילהשכספיבמקוםבפירוז.

לבנייתישמשוהבינלאומית

פיגועיםלביצועטרורמנהרות

ישראל,אזרחינגדהמוניים

צריכההבינלאומיתהקהילה

עזה׳׳.לפירחלפעול
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Treatingwounded underfire
Four struckinmortar attackarriveatBarzilaiMedical Center

TOVAH LAZAROFFBy TOVAH LAZAROFF

Three gurneys and wheel-

chair were stationed outside

the emergency doors of Bar-

zilaiMedical Center in Ash-

kelon on Monday waitingfor

wounded soldiers from Gaza

and injured victims from

incomingrockets.

In the space of 24 hours, 38

soldiersarrived in ambulanc-

es, includingfour who were

injuredin the mortar attack

in the Eshkol regionthat eve-

ning.

The four•soldiers arrived as

the sun set over the serene sea

and sand dunes in the back

of the hospital,on what oth-

erwise could have been lazy

summer day.In the distance,

one could hear few explo-
sions from Gaza, located just

short distance down the

coast.

Doctors, nurses and soldiers

in the Home Front Command

waited for the army vehicles,

with red-and-white Star of

David, to pullup to the hos-

pitaldoors. Across the drive-

way, line of television crews

focused their lenses on the

emergency room entrance.

Once the emergency vehicles

arrived with flashinglights,

hospitalstaff rushed the

wounded soldiers inside.

The four wounded in the

mortar attack were lightlyand

moderatelywounded, hospi

tal director Chezi Levy said,

addingthat one immediately
underwent surgery.

His hospital,he said, has

seen this number of wounded

and sometimes more, every-

day since the ground opera-

tion beganearlierthis month.

"Until evening,"Levy said,

"itwas quietday."
In the late afternoon, two

warningsirens over Ashkelon,

10 minutes apart,sent hospi-
talvisitors and staffracingfor

stairwellsand back hallways,

seekingshelter from missiles.

"Ithoughtthere was cease-

fire,"one startled visitor said

to the other.

Soldiersin uniform could be

seen in every hospitalhallway

and loungingoutside. Visi-

tors broughtballoons, boxes

of pizza,chocolates and even

home-baked cookies for the

soldiers.

Omri Agmon from Tel Aviv

brought his guitarto play

music for the soldiers.

"I wanted to do something
to lifttheir spirits,"he said.

One mother, whose son

was shot in the legearlierthis

month, said that every day

her son was in Gaza she had

nightmare visions of what

could happen to him.

"My whole body would

shake," she said. "I even shut

down the television, so

See WOUNDED, Page 10

WOUNDED

Continued from Page

wouldn't know."

Than one day, her night-
mares turned into partialreal-

itywhen her son called to say

he was injuredand in Barzilai.

It takes 40 minutes to drive

from theirhome to the hospital
and every moment was an eter-

nity,"she said.

But then she saw him and

understood that he was fine.

"I realized we had received

him back as present
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משלנו!והםd'iimהם
בבתימאושפזיםוהםnunלוחמיעשרותנפצעואיתן","צוקבמבצעעזהברצועתהקרבותבחהלן

]הנדסהםקורידולבדיחונאים,חייליםשניdaנמצאיםהפצועיםעשרותבתוךהשונים.החולים

שלפציעתםבאשקלון.ברזיליהחוליםבביתהמאושפזיםגולני[]חטיבתתיארהוגבעקרבית[

החדשהשבועמערכתאהבה.המוןומרעיפיםמחבקיםוהדימונאיםבינוניעדכקלמוגדרתהשניים

דולב.שלמחבריוחיזוקדבריוגםגבע,שלאימואילנה,שלסיפורהאתמביאה

החדשהשבועמערכת

הקבינטהחלטתלפימשבועיים,למעלהלפני

איתן״״צוקלמבצעצה״ליצאהמדיני-בטחונ

גרורותיוכלעלבחמאסלהיאבקמסרהמתוך

ישראל.לעריהשקםאתלהשיבולנסותבעזה

ניתנהאיתן״"צוקמבצעתחילתעלההחלטה

החמאסהחלשבהםארוכיםשבועותלאחר

מבצעהדרום.ערילעברטיליםמטחילירות

מאסיביות,אוויריותבתקיפותהחלאיתן׳׳״צוק

הטילים,ירילהפחתתיביאזהדברכיתקווהתוך

כליל.באופןלמיגורולאאם

בהפצצותהאווירחילכתשימיםכשבועבמשך

והצליחעזהברחביהטרוראזוריאתאוויריות

לכולםאךומשגריםמטרותמעטבלאלפגוע

רחבההאוויר,חילפעולתכיברורהיה

ניתןשהיהדברלאזהשתהיה,ככלומאסיבית

יריכנגדועיקשתאמיתיומלחמהבולהסתפק

באמצעותלהתבצעיכולהוהמנהרותהטילים

קרקעיות.פעילויות

ומאסיבנרחבבגיוסהחלצה״לוכך,היות

שונות,לגזרותשנשלחומילואיםחיילישל

הסדיריםהכוחותשלפינוייםאתשאפשרמה

העזתי.בטרורלמלחמההמובחרותוהיחידות

גולנחטיבתלכותרותעלתההאחרוניםבימים

אחרותויחידותחטיבותלצדשנלחמתכמי

טיליםבמשגריופגיעהמנהרות^שיפת

גםגולנילוחמילצדעצמם.הטיליםובמאגרי

הקרביתההנדסהחיללוחמיעלרבותדובר

לאחרהטרורבמנהרותפגיעהעלאמוניםשאלו

הפועלותהאחרותהיחידותדוחה!חשיפתן

המבצעיותהפעילויותאחתבמהלךבשטח.

גולניכוחנכנסבעזה,סג׳עיהשכונתבתוככי

רכוביםמהחייליםחלקכאשרהשכונהלתוך

הסתייםזהאירועולצערנוצהל״נגמ״שעל

הנגמ״שכאשרלכוחותינו,רביםבנפגעים

החמאס.שלממארבנ״טוטילאשחוטף

מלוחמישבעהנהרגוהנ״טטילמיריכתוצאה

לצדהסמג״ד.גםבתוכםכאשרגולניחטיבת

שבבארסורוקההחוליםלבתיהובאוההרוגים

מןרביםפצועיםגםשבאשקלוןוברזילישבע

גולנילוחםגםביניהםכאשרהקשההתקרית

החוליםבביתהמאושפזמיארהגבעמדימונה,

בינוני.עדקלהמוגדרבמצבברזילי

סייםלימודיוואתבדימונהוגדלנולדגבע

צעירבןליהמן,הספרבביתבהצטיינות

חיילים.בניםשלושהמביןמיארהלמשפחת

עםכיברורהיהאילנה,אימולדבריכךלגבע,

בהשראתגולנילחטיבתהולךהואלצה״לגיוסו

בחטיבה:מוערךכקציןהמתפקדהגדולאחיו

להצטרףוהתעקשלצה״להתגייס״גבע

כקצין״,הגדולאחיומשרתשבהגולנילחטיבת

השתלשלותעלומספרתאילנהאימואומרת

הוצב״גבעבנה,שללפציעתועדהעניינים

אימוניםשםוערכוהגולןברמתשלוהגדודעם

קרקעיתלעזהנכנסיםכיההחלטהוכשהגיעה

כינוס.לשטחעזהלגזרתהועברשלוהגדוד

לווהבאנובגזרהפעמיםכמהאותוביקרנו

מצבואתאותםועודדנומאכליםולחברים

אמרהבוקר״,לאותועדבסדרהיההכלרוחם.

לרעוד.התחילוקולההאם

ראשון״ביוםומספרת:ממשיכהאילנההאם

ושהכלגבעעםדיברשהואליאמרבעליבבוקר

טובהלאהרגשהליהייתההרגעבאותובסדר.

נמצאהואכילדבריכוללאשגבעידעתיכי

המכשיריםאתלהםושלקחובעזהבפעילות

דיברשהואליואמרנשברבעליואזהניידים.

ברזיליהחוליםבביתמאושפזוהואאיתו

וראיתילברזיליהגענובסדר.ושהכלבאשקלון

פצועהואקשות,אינןגבעשלפציעותיוכי

במעטולושהקלמהוברגלו,בכתפיומרסיסים

סיפרהכךלי״,שהייתהטובההלאההרגשהעל

אילנה.

במובןאמנםכימספרתגםגבעשלאימו

הנפשיתהפציעהאךקלפצועבנההפיסי

״גבעחבריו:איבודעקבקשהיותרהרבה

לנוסיפרהואהגופנית.הפציעהעםהשלים
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לעומתמתגמדהפיסישהכאב

איבדהואכיהנפשיתהפציעה

הואהזההדברעםחברים,שם

שייקחוכנראהלהשליםמתקשה

שםהתרחשמהלהביןזמןעודלו

איבדגבעזה.עםלהשליםולנסות

יצאעליו.האהובהסמג״דאתשם

אתפעמיםוכמהכמהלפגושלנו

להעידיכולהואנישלוהסמג״ד

ומעלה,משכמובאדםשמדובר

אפילוגבע,בשבילהכלהיההוא

גדולהבאבידהמדוברמאח.יותר

ומזהבגולנלגדודולחבריולגבע

להתאושש.מתקשהשליהבן

מספרלאחרכילצייןחייבתאני

שחררהחוליםביתשלנובקשות

שלבלוויהלהשתתףגבעאת

חזרגבעמכןלאחרומיידהסמג״ד

המודאגת.האםסיפרהלאשפוז״,

אילנהשלהגדולבנהגםכאמור

וגםגולניבחטיבתכקציןמשרת

בעזה:הקרבותבאזורנמצאהוא

ואמראל"התקשרהגדול״הבן

עושיםשלווהחייליםשהואלי

כמהלפגועבכדיהכלויעשו

דאגההביעהואבחמאס.שיותר

דימונהעדשהגיעומהםילים

שלושאמא"תכןשלאליואמר

בפחד״,יחיושלווהמשפחה

אילנה.אמרה

שלפציעתודברהיוודעלאחר

בביתואשפוזומיארהגבע

החלובאשקלון,ברזיל׳החולים

לעסוףמדימונהרביםתושבים

באהבהמ׳ארהמשפחתאת

מבקריםתושביםמעםולאגדולה

במצבולהתענייןומתקשרים

אשקלוןתושביגםהבן.של

אךבמלון,אובביתםלינהמקוםלהוריםהציעו

לצדלשהותבקשווהםמאחרסירבההמשפחה

אשפוזו:במשךאותוולעודדהחוליםבביתבנם

אניומתעניין,שמתקשרמילכלמודה״אני

שהםהאהבהכלעלדימונהתושבילכלמודה

טובהמילהגםהאלה.בזמניםעלינומרעיפים

אהבהמביעיםהםשגםאשקלוןלתושבי

שמציעמילכלמודיםואנחנוגדולהותמיכה

האשפוזכללאורךשלוהסיועואתעזרתואת

גבע״.בנישל

דימונה,עירייתלראשטובהמילהגםישלאילנה

נמצאהעירשראשלצייןחייבת״אניביטון:בני

ואפילומתענייןדואג,שואל,רציף,בקשרא׳תנו

אניכהן.מאירהרווחה,שרעםביחדאותנוביקר

וזהוהאכפתיותהדאגהכלעלביטוןלבנימודה

משפחהשלעירהיאדימונהמאליו.מובןלא

מעודדומאודהלבאתמחמםוזהחמהאחת

גםלסייעיכולזהודברלהמשיך,כוחונותן

אילנה.אמרהגבע״,שללהחלמתו

חייליבכלגאהשהיאאילנה,אומרתלסיכום,

מחבקת״אניעזה:בגזרתהנמצאיםצה״ל

וביבשה.באווירבים,צה״לחייליכלאתמכאן

ישיבושהקב״ההצלחהלהםשולחתאני

אתשולחתאניהביתה.ושלמיםבריאיםאותם

לכלומאחלתהנופליםלמשפחותתנחומי

בחייליםגאהאנימהירה.החלמההפצועים

המפגיןישראלבעםוגאהשלנו,בילדיםשלנו,

דברלאוזהאלו,קשיםבימיםמרשיםאיחוד

להמשיךלכולםקוראתאנימאליו.מובןשהוא

החייליםמאחוריאיתניםולעמודאחדותלהפגין

ולמעןישראלעםלמעןקודשמלאכתהעושים

ובכלל״.הדרוםתושבישלהשקט

שוחחנושא׳תםמיארה,גבעשלחבריוגם

יוצאתחבריתאחדותלהפגיןיודעיםהשבוע

אנחנומחבר.אחיותרהוא״גבעהרגיל:מגדר

הזאתבתקופהאותודדיםומעבותומכים

גאיםאנחנובמהרה.הביתהשישובלוומחכים

אמיתגיבורהואבשבילנולו,ומצדיעיםבגבע
״,

גבע.שלחבריםמספרלנואמרוכך

דימונאי,פצועעודישנומיארהלגבעבנוסף

דולבקרבית.בהנדסההמשרתסקורי,דולב

שבהתקריתברצועה,אחרתבתקריתנפצע

מנהרותבחשיפתשעסקכוחעםהיההוא

התקריתבאותהופיצוצן.עזהברצועתטרור

גבע,כמודולב,גםההנדסה.בחילקציןנהרג

במצבברזיליהחוליםבביתאלהבימיםמאושפז

לדברהצלחנולאדולבשלמשפחתובניעםקל.

אךבנם,שלבהחלמתומתרכזיםהםכיהשבוע

צנוע,בחורעללספריודעיםדולבשלחבריו

שלאכזהאחדובעיקרהבריותואוהבאהוב

ענק.בחברשזכינולספריכולים״אנחנונשבר:

אתאוהבב״שן,שקט,לעזור,שאוהבזהבבחור

לדאוגהתחלנונפצעשהואכששמענוהח״ם.

קצתהדאגהורמתשלוהמצבאתשהבנועד

לולסייעאיךבלדאוגעסוקיםאנחנועכשיוירדה.

אתמוצאיםאנחנוולפעמיםולהתעודדלשמוח

מהלמרותהטוברוחוממצבמעודדיםעצמינו

אחדאףכילציץחייביםאנחנובעזה.עברשהוא

ואתהחוליםבביתבמחלקהשםאותונוטשלא

מישהופעםבכלשם.הנמצאיםהחייליםיתר

לראותהלבאתמחמםוזהולשמחלהגיעדואג

בחיילים.ותומךמאוחדישראלעםכמהעד

איתנושהואשמחיםואנחנונדירחברהואדולב

כללזכרראשומרכיניםמצטעריםולהבדיל

ולאפשוטלאזהבעזה.בקרבותשנפלואלה

ואנחנושםשנמצאיםחבריםעודלנוישכיקל

לכלובעיקרשלנולחבריםגםידייםמחזיקים

ועםבע״הושלמיםבריאיםשישובוצה״לחיילי

לאהנצחשעםאומריםהריינצח,עודישראל

דולבשלחבריואמרוארוכה!״,מדרךמפחד

סקורי.

אישעםלשוחחעתהעדהצלחנולאאמנם

אימוכילנוידועאךדולב,שלמהמשפחה

מיטתלידהעתכלנמצאתכוכבה,דולב,של

באהבתאותוומציפהמעודדתתומכת,בנה,

זהלרגע,אותועוזבתלא״אימואמיתית:אם

שלאמאאתלראותהלבאתמחמםממש

דואגת,ומחזקת,חזקהכל-כךשםיושבתדולב

סיפרוכךלמופת״,אמאמתנהגתכךמלטפת,

רוחומצבכישאמרולמשפחהמקורביםלנו

להרגישוניתןלרגעמרגעמתעודדדולבשל

משתףשהואבכךרוחובמצבהשיפוראת

האנשיםועםאותוהסובביםעםמלאהפעולה

החייליםיתרואתאותולשמחהמגיעיםהרבים

במחלקה.המאושפזיםהפצועים
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