
סהרקר?סהרקר?

עלהקרב

החיים
מכתלהיותעלולהיההבריאותבתקציבהקיצוץ

החוליםבביתהממוגןהמיוןחדרלפרויקטמוות

למניעתומוצלחבמאבקיצאהוההנהלהברזילי,

המחלקותבתוךהמצבההצלחה,למרותאבל

לנו״ישנסבלבלתיעדייןהחוליםבביתהשונות

האחותאומרתתושבים״,מיליוןחציעלמיסות22

אלישיםגאולההוותיקה

nnqr, ^y,rmשאושרהתקציבי

הכולל,השבוע,בממשלה
^*

בתק־הפחתההיתר,בין

ציב

$TS1$בתקציב$TS1$

$DN2$בתקציב$DN2$סערהעוררהבריאות,משרד

הרפו־המרכזבהנהלתקטנהלא

אי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$הצפיפות,גםבאשקלון.ברזילי

גםבתקנים,התמידיהמחסורגם

בנייתוגםהרעועותהתשתיות

דור־אלהכלהממוגןהמיוןחדר

שים

$TS1$דורשים$TS1$

$DN2$דורשים$DN2$שלאובוודאישאין,תקציבים

ובהת־לכךאיהקיצוץ.לאחריהיו

אם

$TS1$ובהתאם$TS1$

$DN2$ובהתאם$DN2$,מיהרוברזיליבהנהלתלזאת

וקניןבניהעירייהלראשלפנות

ליצמןיעקבהבריאותשרולסגן

עיתו־מסיבתכינסוואףבנושא,

נאים

$TS1$עיתונאים$TS1$

$DN2$עיתונאים$DN2$הפתי־ירייתאתשהיוותה

חה

$TS1$הפתיחה$TS1$

$DN2$הפתיחה$DN2$לקצץלאפשרות:חסרלמאבק

ברזילי.שלבתקציב

החולים,ביתמנהלהסבירהשבוע

בחשיבותלהקלאיןכילוי,חזיד״ר

הסמוךהרפואיהמוסדבמיגוןהצורך

לאלדבריו,עזה.לרצועתביותר

בעוצ־לעימותנקלעהאזוראחת

מות

$TS1$בעוצמות$TS1$

$DN2$בעוצמות$DN2$בהח־כאשרואחרות,כאלה

לט

$TS1$בהחלט$TS1$

$DN2$בהחלט$DN2$הבאהאלימותסבבכיייתכן

רבבסיכוןויעמידיותרקשהיהיה

בביתוהמאושפזיםהחוליםאתמאור

החולים.

הקמתותסתייםאשרועדכיום,

באשדוד,החדשהחוליםביתשל

מיל־מחציפחותלאברזילימשרת

יון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.הסלמהחלהכאשרישראלים

לביתגםהופךברזיליביטחונית,

המשרתיםהחייליםשלהחולים

להיפצעשעלוליםעזה,ברצועת

שבג־הסיבהזופעילותם.במהלך

ללה

$TS1$שבגללה$TS1$

$DN2$שבגללה$DN2$אתלהקיםהוחלטמלכתחילה

בברזילי.הממוגןהמיוןחדר

vtmנגנ

הממוגןהמיוןחדרלהקמתהמהלך

בתלאותכרוךוהיהפשוטהיהלא

בניאלההיוכזכור,בתחילה,רבות.

תוקףבכלשהתנגדוהחרדיתהעדה

שבמקוםכיווןהמיון,חדרלהקמת

חשדשהיהעתיקים,קבריםנתגלו

למרותיהודיים.קבריםשהםמסוים

פונולפרקים,אלימהואףקשהמחאה

ועבודותממקומםהעתיקיםהקברים

להתחיל.אמורותהיוהבנייה

עץנוסף:מכשולהתגלהשאזאלא

שעמדשנים,עשרותבןענקשקמה

לבנייה,המיוערהשטחבמרכזבדיוק

הניס־כלהעבודות.פתיחתאתמנע

יונות

$TS1$הניסיונות$TS1$

$DN2$הניסיונות$DN2$אתלעקורהעבודותקבלןשל

עלואחרלמיקוםלהעתיקואוהעץ

הירו־הארגוניםגםופתאוםבתוהו,

קים

$TS1$הירוקים$TS1$

$DN2$הירוקים$DN2$העברתנגדמחאהלהביעהחלו

סיכונו.כדיתוךהזקן,העץ

נמצאחודשים,מספרכעבור

פנתההחוליםביתהנהלתהפיתרון:

להעתקתרשמיתבבקשהלקק״ל,

הוציאוהגיעו,קק״לאנשיהעץ.

השטח.אתופינוממקומואותו

הזמןבאותוממש.לאהסיפור?סוף

הקמתאתהממשלהאישרהבדיוק

האי־באשדוד.החדשהחוליםבית

שור

$TS1$האישור$TS1$

$DN2$האישור$DN2$התחייבותפיעלהתקבלהרשמי

בדיוקהבריאות,ממשרדלתקציבים

לשמשהיושאמוריםתקציביםאותם

המטוגן.המיוןחדרהקמתלצורך

להישמעהחלוובברזיליבאשקלון

הבריאותשרסגןלפיהןתיאוריות

ביתבבעייתטיפולמעדיףליצמן

המיוןחדרמאשרבאשדודהחולים

אשקלון.של

בתקציביםחוסרמפאתואכן,

והצ־המיוןחדרהקמתשובנדחתה

פי

$TS1$והצפי$TS1$

$DN2$והצפי$DN2$באופןהוארךהעבודותלסיום

פולי־שלהתערבותרקמשמעותי.

טיקאים

$TS1$פוליטיקאים$TS1$

$DN2$פוליטיקאים$DN2$והארציתהמקומיתברמה

סדרלראשהפרויקטלהשבתגרמו

הבריאות.משרדשלהעדיפויות

לבנייתהעבודותנמצאותהיום,

השלדהקמתבעיצומן.ממוגןמבנה

200שלתקציבוהושלמה.כמעט

בנייתעבוראושרשקליםמיליון

חמשבןקרקעי,תתממוגןמבנה

חוליםמיטות300שיכילקומות,

לבי־הדרושהמהטכנולוגיהוחלק

צוע

$TS1$לביצוע$TS1$

$DN2$לביצוע$DN2$.אושרטרםזאת,עםיחדרימות

שקליםמיליון120כ-שלתקציב

וטי־ניתוחחדרישלבנייהלטובת

פול

$TS1$וטיפול$TS1$

$DN2$וטיפול$DN2$שדרשכפיממוגנים,נמרץ

בביתחוששיםעכשיוהחולים.בית

תקציביקיצוץבעקבותכיהחולים,

להח־בנוסף2009מ-כברמצטבר

לטה

$TS1$להחלטה$TS1$

$DN2$להחלטה$DN2$לאשקלים,מיליון6.8לקצץ

חדריעבורהתקציביאושרשלארק

שגםאלאהנמרץוהטיפולהניתוח

יבו־לאהחלו,שכברהבנייהעבודות

או

$TS1$יבואו$TS1$

$DN2$יבואו$DN2$.בגח־כאןמדובר״לאלסיומן

מה״,

$TS1$,בגחמה״$TS1$

$DN2$,בגחמה״$DN2$ביכולת״אלאלוי.ד״ראומר

בשעתמענהלתתהחוליםביתשל

עלוהןהחוליםעלהןולהגןחירום

בבית,משפחתואתשעוזבהצוות

בזמ־גםעבודתואתלעשותומגיע

נים

$TS1$בזמנים$TS1$

$DN2$בזמנים$DN2$.אותם.להפקירלנואסוראלה

מבקשיםלאאנועוסקים.אנובזה

אלאפאר,מגדלילבנייתתקציבים

לטפלבסיסיתיכולתלאפשרכדי

משרדרפואי.לסיועהזקוקבאדם

למש־בנוסףכספיםהקצההבריאות

רד

$TS1$למשרד$TS1$

$DN2$למשרד$DN2$,שביכולתוככלועושההאוצר

מאמ־עושיםאנולכך,בנוסףלסייע.

צים

$TS1$מאמצים$TS1$

$DN2$מאמצים$DN2$אניתרומות.לגייסבכדירבים

לממשלהקוראאלאלהאשים,באלא

דבריםלסייםלנוולאפשרלהתעשת

בהם.התחלנושכבר

הבריאות,משרדהצליח״בעבר

למיגוןפרויקטיםלסייםשיניו,בעור

העי־כעתהארץ,בצפוןהחוליםבתי

מות

$TS1$העימות$TS1$

$DN2$העימות$DN2$ישהדבראותוואתדרומה,נדד

ומוכןרוצההחוליםביתכאן.לעשות

שעומדיםהאתגריםעםלהתמודד

ניצוץעםמסורצוותכאןישבפתחו.

אתלושייתנוצריךרקהואבעיניים.

האחרונה,בהסלמהלכך.ההזדמנות

במבניםדחופהבמתכונתרקעבדנו

אינושזהווכמובןממוגנים,שאינם

לסייםמבקשיםאנחנואידיאלי.מצב

החלקכוללכולוהפרויקטאת

ובוודאיעבורו,התקציבאושרשטרם

שהתחלנו״.במהלפגועשלא

כדילפעולמתכווניםאתםכיצד

המיגון?פרויקטאתלהציל

שללמצבלהגיעמוכןלא״אני

חלילה.אוביולדתאובפגפגיעה

בגללחייואתיאבדשמישהואסור

לתושביםמגיעלאמיגון.היעדר

אנוהזה.למצבלהגיעבפריפריה

הבריאותמשרדמולבשיחנמצאים

במידהבהמשך.צעדינואתונבחן

עללהיאבקנצטרךיעזור,לאוזה

הגדולההאחריותמתוקףעמדתנו

בידינו״.שהופקדה

כללאתבדבריומייצגכמובן,לוי,

כמו־חשיםכולםהחולים.ביתצוות

הו,

$TS1$,כמוהו$TS1$

$DN2$,כמוהו$DN2$שלהםהאוניםמחוסרמתוסכלים

תקציבםשיקוצץהאפשרותכלפי

מנהלסגןלובל,רוןד״ריותר.עוד

למרותכיהבהירהחולים,בית

להשביתכוונהכרגעאיןהמצוקה,
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מאמי־״אנוהחולים.בביתהעבודותאת

נים

$TS1$מאמינים$TS1$

$DN2$מאמינים$DN2$הכליםאתלמצותכלקודםשצריך

לובל.אמרומו״מ״,הידברותבתהליך

כאןישהפתיחה.ירייתאתירינו״כרגע

תושביםמיליוןוכחציעובדים007,1כ-

הולם״.מיגוןלהםשמגיע

האםהשאלה:נשאלתזאת,ובכל

עבורכךכלמשמעותיבאמתהמיגון

ההסלמהבסבביגםשהריהמטופלים?

בתיאלחוליםלהגיעהמשיכוהקודמים

זהמאשריותרגדולחששבליהחולים,

ביתאחרות:במיליםבבית.להםשיש

מאשרבטוחפחותמקוםאינוהחולים

התו־שלבבתיםהמוגניםהמרחבים

שבים.

$TS1$.התושבים$TS1$

$DN2$.התושבים$DN2$כחוד־לפניהאחרון,״במשבר

שיים,

$TS1$,כחודשיים$TS1$

$DN2$,כחודשיים$DN2$והיו־החוליםמכמותהופתענו

לדות

$TS1$והיולדות$TS1$

$DN2$והיולדות$DN2$אומרלכאן״,דווקאלהגיעשבחרו

הייתהשדרותרקבעבראם״אבללוי.

התרחבהואשהיוםהריהעימות,בטווח

אפילוומרחףאשדודשבע,לבארגם

שלחו־כך׳קפלן׳.החוליםביתאזורמעל

לים,

$TS1$,שלחולים$TS1$

$DN2$,שלחולים$DN2$,כיפתגםללכת.לאןאיןלמעשה

ביטחוןמעניקהבאשקלון,שמוצבתברזל,

שחקןהואברזיליזאת,עםיחדלתושבים.

נכוןלאכימסכיםאניהזה.במגרשחשוב

להע־ישאךבסיסיים,בשירותיםלקצץ

ניק

$TS1$להעניק$TS1$

$DN2$להעניק$DN2$שמפ־ותעדוףלתקצוב,נכוןתעדוף

קיר

$TS1$שמפקיר$TS1$

$DN2$שמפקיר$DN2$אםאלאנכון.אינוכאןהמיגוןאת

שהאיוםבבטחהלהגידתוכלהממשלהכן

מעלינו״.רובץלאכברהביטחוני

בתקציבים,הקיצוץעלההודעהבבוקר

וקנין,בניאשקלון,עירייתראשמיהר

הממשלה,לראשבנושאמכתבלשגר

בתד־הבוקר״קראתינתניהו.בנימין

המה

$TS1$בתדהמה$TS1$

$DN2$בתדהמה$DN2$הקיצוציםבמסגרתכיבתקשורת

הפרו־אחדהבריאות,במשרדהצפויים

יקטים

$TS1$הפרויקטים$TS1$

$DN2$הפרויקטים$DN2$שהמ־החייםומציליהחשובים

שך

$TS1$שהמשך$TS1$

$DN2$שהמשך$DN2$פרויקטהואלהיעצרעלולבנייתו

באשקלון״,ברזילימיוןחדרמיגון

במי־להכבירצורך״איןוקנין.כתב

לים

$TS1$במילים$TS1$

$DN2$במילים$DN2$ממוגןמיוןחשיבותעלוהסברים

מעזה(,ספורים)קילומטריםבאשקלון

הדרובתושביאלפימאותעבורהן

הןהחולים,בביתלטיפולשנזקקים

חייליעבורוגםבחירוםוהןבשגרה

שביתעזהבעוטףשמשרתיםצה״ל

ואסוןחירוםבעתאמורזהחולים

בהם״.לטפל

שביהוחשוב״ראויכיהוסיףוקנין

ומצוידממוגןיהיהשכזה,חולים

בעתותלהעניקשיוכלמנתעלהיטב

חשק:ללארפואייםטיפוליםחירום

הרפואיתהעבודהועצירתמפגיעה

הממ־ראשממך,מבקשאניהחשובה.

שלה,

$TS1$,הממשלה$TS1$

$DN2$,הממשלה$DN2$ולהורותמידיבאופןלהתערב

כיבדברהנוגעיםולכלהאוצרלשר

עליוהזההחשובבפרויקטנוגעיםלא

בעלהואכיהסכמתועליונאבקנו

שלערךובעלביטחוניוערךחשיבות

משבר״.בעתותלאומיחוסן

אנשיאתאפילושהפתיעבאופן

האו־משרדאנשיהודיעוברזילי,

צר

$TS1$האוצר$TS1$

$DN2$האוצר$DN2$שקהטיעוניםאתמקבליםהםכי

שהקיצוץוהחליטוהחוליםביתאנשי

המי־פרויקטעליחוללאהתקציבי

גון.

$TS1$.המיגון$TS1$

$DN2$.המיגון$DN2$המיגוןפרויקטכיהודיעובאוצר

מיליון40ויתרמוכמתוכנןיתוקצב

המב־הקמתהשלמתלביצועשקלים

נה

$TS1$המבנה$TS1$

$DN2$המבנה$DN2$,בימיבנמצאתשכאמור,המטוגן

יועברמכן,לאחרבעיצומה.אלה

לסיומועדהפרויקטתקצובהמשך

כמתוכנן.2014במאי

ליצמןיעקבהבריאות,שרסגן

חשובהבהחלטה״מדוברכיאמר

המי־פרויקטאתשמנוומבורכת.

גון

$TS1$המיגון$TS1$

$DN2$המיגון$DN2$גבוה,עדיפותבסדרבאשקלון

רבבותלמעןונחיצותוחשיבותובשל

והדרום״.אשקלוןתושבי

להבמודה״אניהוסיף:לויד״ר

והחייליבהתושביםאלף500בשם

ברזילי,הרפואיהמרכזעלהנסמכים

תושביכלהפקירשלאההחלטהבשל

המיגון״.השלמתאתולאפשראלה

win mm

סתםהבריאותבתקציבהקיצוץ

שלהסיכויעלהגוללאתמראש

תקצי־תוספתלבקשברזיליאנשי

בית

$TS1$תקציבית$TS1$

$DN2$תקציבית$DN2$בעקבותהבאה,השנהלקראת

ותש־תקניםשלהגדולההמצוקה

תיות

$TS1$ותשתיות$TS1$

$DN2$ותשתיות$DN2$האח־בשניםהחולים.בבית

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$בביתהמצבומידרדרהולך

פחותאבלחולים,יותרהחולים:

מיטותפחותמתקנים,פחותרופאים,

בביתאשפוז.חדריופחותטיפולים

שלהתקציבבמסגרתקיווהחולים

זוובעיקרהבריאותמצוקת2013

להקצאתתגרוםבברזיליהקיימת

לתחום.נוספיםמשאבים

הראשיתהאחותשיימן,לימור

בזמןגםכיסיפרההחולים,ביתשל

לענותמתקשההחוליםביתשגרה,

״כלהמטופלים.כללשלהצרכיםעל

הבנייןגםהחולים,ביתשלהמבנה

מאור,ותיקהינו׳החדש׳שמכונה

חדרעצמן.המחלקותעללדברשלא

מצליחלאשלו,הנוכחיבמבנההמיון,

אליו.המגיעיםהחוליםכלאתלהכיל

בימ־פניות380לכ-מגיעיםאנחנו

מה,

$TS1$,ביממה$TS1$

$DN2$,ביממה$DN2$עמדות22הכלבסךלנוכשיש

קטןההמתנהחררהמיון.בחדרטיפול

מרחבמספיקאיןהאחות,ובחדרמאור

אמבו־במקביל,המטופל.לקליטת

לנסים

$TS1$אמבולנסים$TS1$

$DN2$אמבולנסים$DN2$אלונקותעלחוליםמזרימים

הפרוזדורשגםלמצבמגיעיםואנחנו

במטופלים״.מלאעצמו

ככה?לתפקדמצליחיםאתפ

תעדוףשלבשיטהעובדים״אנחנו

ללאהחולהאתלקלוטומשתדלים

אנח־תכופות,לעתיםהשהייה.

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$בתוךניודבעייתעםמתמודדים

פיזימקוםוחוסרהחוליםביתכותלי

כדיאריחיםחסריםממשבמחלקות

הני־חדריחולה.עורלאכלסשנוכל

תוח

$TS1$הניתוח$TS1$

$DN2$הניתוח$DN2$מאודבעיקר,ילדיםומחלקת

התשתיות,עצמו,המבנהישנים:

אנחנולכך,מעברהריצוף.הצנרת,

הציודשלתמידילחידושגםזקוקים

אפשרהכל,ולמרותזאתעםהשוטף.

והח־בעינייםהאוראתלראותתמיד

יוך

$TS1$והחיוך$TS1$

$DN2$והחיוך$DN2$קשות,בתקופותגםהצוות.של

לתפקד״.והמשיךנטשלאהוא

מוסמכתאחותאלישים,גאולה

מוסיפה:שנה,33כ-מזההמיוןבחדר

העשורכברזהכאןשנמצאת״כמי

בשינוייםלהבחיןיכולהאניהרביעי,

החו־בביתהשניםבמהלךשהתרחשו

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$.פילפחותצמחההאוכלוסייההזה

גדולותעליותלכאןהגיעושלושה.

לשע־המועצותומבריתמאתיופיה

בר,

$TS1$,לשעבר$TS1$

$DN2$,לשעבר$DN2$חציעלמיטות22ישעדייןולנו

מהאתמשקףכברזהתושבים.מיליון

מרגישותהאחיות,אנחנו,כאן.שקורה

ונלח־לקרב,יוצאותיוםמדישאנחנו

מות

$TS1$ונלחמות$TS1$

$DN2$ונלחמות$DN2$הטיפולאתלחולהלהעניקכדי

האלה.העגומיםבתנאיםגםטובהכי

חיוביותתגובותהמוןמקבלותאנחנו

אבלמשקיעות,שאנחנוהמאמץעל

כאןשחוויםאנשיםגםשישכמובן

להיותיכוליםכולנוהריתסכולים.

טובטיפולרוציםכולנוהשני.בצד

אכפתולאלוזקוקיםכשאנחנוומידי

מהשאר״.לנו

כתנאיםלעכודקשהזהכמה

האלה?

מגדרנו,יוצאותאנחנויום״מרי

לחולהלתתבשבילמאיןישיוצרות

צריך,אםלו.זקוקשהואהמענהאת

לוגיס־עםגםמתמודדותאנחנו

טיקה,

$TS1$,לוגיסטיקה$TS1$

$DN2$,לוגיסטיקה$DN2$,מיטות.סוחבותמתרוצצות

אבלבמרכז,נמצאהחולהבשבילי

ציוד,בעייתפהשישלהביןצריך

מיגון.וכמובןפיזישטחאדם,כוח

הסלמה.בשעתמענהכאןלנואין

וזהלמרתפיםעברנויצוקהבעופרת

בקו־מצפותאנחנונורא.פשוטהיה

צר

$TS1$בקוצר$TS1$

$DN2$בקוצר$DN2$ולימיםהחדשלמיוןלעבוררוח

יותר״.טובים

עמדתנו"עללהיאבק"נצטרךד׳׳רלוי.

עמוד 8




