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גולןשיו־־לימאתיותרבריאים"חייםורעיונותעצות

מפותחתאינהבפגיםהעצביםמערכת

בכאבחשיםאינםוהם

צנגן,שמואלד״רקובענכון,לא

ביילודלטיפולהמחלקהמנהל

חשבובעברברזילי.החוליםבביתובפג

נבדקופגיםכךומשוםכואב,לאשלפגים

אתלשכךלצורךהמודעותללאוטופלו

חשיםשפגיםהוכחכבראולםהכאב.

לבשמיםהאחרונותבשניםולכןבכאב,

בהם.הטיפולבמהלךהזאתלנקודה
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התולה

ערבשאר

צנתורבזנון

הנוות

איילוןאריאלה

הראשונהבפעםבארץבוצעכשבועלפני

״ביקשתיכלליתהרדמהללאמוחצנתור

וכךרגל,אוידשיזיזשירבהמהחולה

שאדיד״רמתאראמת'/בזמןמשובקיבלתי

שהביאאיכילוב,הרפואימהמרכזג׳השאן

איילוןאריאלהלישראלהזוהגישהאת

המוחצנתורהתבצעשעברבשבוע

כדיתוךשנעשהבישראלהראשון

לחלוטין.ערהיהשהחולה

הארץ,מדרום80כבןהחולה,

שליומייםכעבורקשים.ראשמכאבילסבול

לביתהמודאגיםמשפחתובניאותוהביאוכאבים

מבדיקותאושפז.שםבאשקלון,ברזיליהחולים

מולדלמוםחשדעלהשעברםי־טיומהדמיית

לדימום.שגרםמוחו,מעורקיבאחד

מוחצנתורביצועלשםאלינוהועבר״החולה

ג׳השאן,שאדיד״רמתארמלאה״,בהכרהוהוא

הרפואימהמרכזמוחומצנתרבכירנוירוכירורג

מחםימהגםסובלשהחולה״התברראיכילוב.

חייםלמיכוןלהביאשעלולמצבכרונית,ריאתית

מהמנשם״.גמילתובעתובהמשך,ההרדמהבעקבות

המנתחיםלצוותלאחרונההצטרףג׳השאןד״ר

בפאלוהרפואיבמרכזשהשתלםאחריבאיכילוב,

ברפואתבעולםהמוביליםאחדהנחשבבניו־יורק,

נחשבערבחולהצנתורשלביצוע״בבפאלודם.כלי

״החלטתיג׳השאן.ד״ראומרשגרתית״,דילפעולה

התב־כאמורשעברובשבועלכאן,גםאותולהביא

צע

$TS1$התבצע$TS1$

$DN2$התבצע$DN2$בישראל״.לראשונהצנתורשלזהסוג

מכשיריםאותםעםצנתור,אותוהוא״הצנתור

מיטתשעלהואההבדלאךביצוע,אופןובאותו

ונשמעאיתישתיקשרחולהשכבהטיפולים

אומר.הואההליך״,לסיוםעדשלי,להוראות

לעורקדבקמזריקים

מחדיר"המנתחמוח?צנתורמתבצעכיצר

צי־למעשהשהואהמפשעה,עורקדרךדקצנתר

נורית

$TS1$צינורית$TS1$

$DN2$צינורית$DN2$הצי־מ׳׳מ.כ־שלבעוביגמישהפלסטיק

נורית

$TS1$הצינורית$TS1$

$DN2$הצינורית$DN2$עולהומשםהעורקיםאבילקשתמוחדרת

דרכומוכנסזהבשלבהצוואר.לעורקיהצנתר

ועושהמ״מ,כחצירקשעוביויותר,קטןצנתר

ד״רמתארבמוח״,הרלוונטיהעורקאלדרכו

לסגורצריךהייתיהזושבפעולה״כיווןג׳השאן.

הדקיקהצנתרבאמצעותהזרקתימרמם,דםכלי

בעורק״.הדימוםמקורלסתימתייעודידבק

הקשרכאמורנשמרהזוהפעולהכללאורך

שי־שידבר,ממנו״ביקשתיהחולה.עםהמילולי

רים

$TS1$שירים$TS1$

$DN2$שירים$DN2$,אמתבזמןמשובקיבלתיוכךרגלשיזיזיד

צנתוריכלהיוםעדשאםכךמצבו.עלושליטה

ביש־גםמעכשיומורדםבחולהנערכוהמוח

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$בהר־צורךללאצנתוריםלבצעכברניתן

דמה

$TS1$בהרדמה$TS1$

$DN2$בהרדמה$DN2$."כללית

לטיפוליםוואיבחונים

אב־למטרותנעשוהראשוניםהמוחצנתורי

חוניות

$TS1$אבחוניות$TS1$

$DN2$אבחוניות$DN2$אתוכןמוחייםרםכלילהדגיםונועדו

רו־האחהשנים20ב־״אךבהם.שפגעוהמחלות

נות

$TS1$רונות$TS1$

$DN2$רונות$DN2$,הטכ־ושיפורניסיוןצבירתבעקבותלערך

נולוגיה,

$TS1$,הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$,הטכנולוגיה$DN2$טיפוליים,מוחצנתורילהנהיגהתחילו

כמובעיותשלרחבמגווןפותריםשבאמצעותם

ובמו־בחמימותטיפולמדממים,דםכליסגירת

מים

$TS1$ובמומים$TS1$

$DN2$ובמומים$DN2$,שגרםקרישהוצאתהכותרת:וגולתמולדים

ג׳השאן.ד״רמתארמוחי״,לשבץ

והח־הדםאספקתכאשרמתרחשמוחישבץ

מצן

$TS1$והחמצן$TS1$

$DN2$והחמצן$DN2$מכךכתוצאהפתאומי.באופןמופסקתלמוח

אלאנעצרת,אינההפגיעההמוח.רקמתנפגעת

מאותויותרמרוחקיםחלקיםלכיווןממשיכה

עלוליםמכךכתוצאהשנפגע.ראשוניאזור

דיבור,כמוחיונייםתפקודיםשלשורהלהיפגע

ועוד.זיכרוןראייה,הליכה,

תרו־מתןהואמוחילשבץהמומלץ״הטיפול

פה

$TS1$תרופה$TS1$

$DN2$תרופה$DN2$ג׳השאן.ד״רמסבירהדם״,קרישאתהממיסה

מו־זהטיפוללקבלתההזדמנויותשחלון״אלא

גבל

$TS1$מוגבל$TS1$

$DN2$מוגבל$DN2$,לכלמתאימהאינהשהתרופהגםמהבזמן

הטיפו־המוחצנתוריפותחוזומסיבההחולים.

ליים,

$TS1$,הטיפוליים$TS1$

$DN2$,הטיפוליים$DN2$שסתםהקרישאתמוציאיםשבאמצעותם

והח־הדםאספקתאתמידומחדשיםהעורקאת

מצן

$TS1$והחמצן$TS1$

$DN2$והחמצן$DN2$.למקום״

גיהשאן:שאדיד״ר

אותוהוא"הצנתור

אותםעםצנתור,

אוובאותומכשירים

הואההבדלאןביצוע,

הטיפוליםמיטתשעל

שתיקשרחולהשכב

להוראותונשמעאיתי

ההליך"לסיוםעדשלי
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חא״תיםעתיקיםקברים

יו״הבנ״והבנייתעל
מלחמהלהציתעלוליםהחדשהעירייהלבנייןהמיועדבאתרההצלהבחפירותשהתגלוארכיאולוגייםממצאים

הקרחוןקצהרקשזהמשוכנעיםקדישאבאתראארמהמקום,פונוכברקבריםשניחרדייםגורמיםעםחדשה

דין״פיעלבוצעו״החפירותהעירייה:מזהיריםהםעצמות״,מעטלאכשטח״נותרו

אחד

הממצאים

המרתקים

חשיפתהוא

דוןתוואי

הסולינג

המובילה

מאיזור

מגדל

גורהלכפר

העתיק,

ששכן

מדרש

לאשקלון.

הדרן

הורכבה

מאבנים

גדולות

שהוצבו

בשוליה

שלבעומק

ס״מ54-81

באשקלוןהחדשהעירייהביתבניית

רבהלבתשומתארוכהתקופהכברמעוררת

שלהאדירההעלותבשלובראשונהבראש

הש־עלמדברתהראשונית)ההערכההמבנה

קעה

$TS1$השקעה$TS1$

$DN2$השקעה$DN2$כאילווהנה,שקל(.מיליארדכרבעשל

בע־הפניםמשרדשמסרבהערותדיהיהלא

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$איתמרהאופוזיציהחברשלהפנייה

המבנהשלהמימוןלמקורות)באשרשמעוני

חר־גופיםגםמאיימיםעכשיוהגרנדיוזי(,

דיים

$TS1$חרדיים$TS1$

$DN2$חרדיים$DN2$מסיבותהבניין,שלהקמתואתלטרפד

קבריםנמצאובמקוםלטענתם,הלכתיות.

יהודים.קברילהיותשעשוייםעתיקים

חפי־העתיקותרשותעורכתאלהבימים

רות

$TS1$חפירות$TS1$

$DN2$חפירות$DN2$ביתלהיבנותאמורשבובאתרהצלה

ממצאיםהתגלוובמסגרתןהחרשהעירייה

עמםחרדייםגופיםנדירים.ארכיאולוגיים

כיואמרובנושאהתבטאוהשבועשוחחנו

בק־פגיעהכללושהחפירותחוששיםהם

ברי

$TS1$בקברי$TS1$

$DN2$בקברי$DN2$.הרחקלאנערכותהחפירותיהודים

נמצאו,שבוברזיליהחוליםביתממתחם

הפג־עוררשגילויםעתיקיםקבריםכידוע,

נות

$TS1$הפגנות$TS1$

$DN2$הפגנות$DN2$אתראהחרדיהארגוןאנשימצדאלימות

נבנהמתחםאותושלהמערביבצדקדישא.

נמצאובווגםים,נווהשכונתשלההמשך

שנעשותבחפירותכעת,קברים.כמהבעבר

שרי־נמצאוהחרש,העירייהביתבמתחם

דים

$TS1$שרידים$TS1$

$DN2$שרידים$DN2$שערכוההצלהובחפירותארכיאולוגיים

מע־ממצאיםהתגלוהעתיקותרשותאנשי

ניינים.

$TS1$.מעניינים$TS1$

$DN2$.מעניינים$DN2$ששוןאביד״רדוגמתשימורפעילי

חלקלשמרפועליםסובולגדוההיסטוריון

במקום.שנמצאומהעתיקות

גםבמקוםהתגלוהעבודותבמהלך

כשנו־פונו.ככרמהםושנייםקברים,כמה

דע

$TS1$כשנודע$TS1$

$DN2$כשנודע$DN2$ערכוהםקדישא,אתראלאנשיהדבר

בשטח,ראשוןגישושביקורכשבועייםלפני

מהנגדלהפגיןהגיעוהשבועראשוןוביום

באתראגורמיםקברים״.״חילולשכינו

הפלגאנשיהיושהמפגיניםאמרוקדישא

לעורררוציםלא"אנושלהם.יחסיתהמתון

שיגי־ייתכןבהחלטאבלפרובוקציות,כעת

עו

$TS1$שיגיעו$TS1$

$DN2$שיגיעו$DN2$יותר״,קשהבצורהשימחוהחבריה,לפה

בארגון.גורםאמר

שלהפעיליםאחדפרידמן,חייםלדברי

כע־אתלהביעכדי״הגענוקדישא,אתרא

סנו

$TS1$כעסנו$TS1$

$DN2$כעסנו$DN2$באשקלון.בקבריםפוגעיםששובכךעל

בר־החוליםבביתקבריםנמצאוכברבעבר

זילי

$TS1$ברזילי$TS1$

$DN2$ברזילי$DN2$מו־וכנראההזה,מהמתחםהרחקולא

סתרים

$TS1$מוסתרים$TS1$

$DN2$מוסתרים$DN2$במה־קברים.מעטלאעודבמקום

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$שנימצאובלבדהעליוןבחלקהעבודות

נותרועדייןאבלאותם,פינושכברקברים,

שה־משעריםאנועצמות.מעטלאבשטח

קברים

$TS1$שהקברים$TS1$

$DN2$שהקברים$DN2$ולכןהביזנטית,מהתקופההםהללו

ביתמתקופתשרידיםשםשישלהיותיכול

אםגםיהודים.שלקבריםשהםשייתכןשני,

לפגועאסוריהודים,שלבקבריםמדובראין

נחשבהדברכיאחרות,דתותשלבקבריםגם

וק־קברחלקתרכשואנשיםהמתים.לביזוי

ברו

$TS1$וקברו$TS1$

$DN2$וקברו$DN2$וקו־אותםמוציאיםוכאןיקיריהם,את

ברים

$TS1$וקוברים$TS1$

$DN2$וקוברים$DN2$פרי־לדבריאחרים״.במקומותמחדש

דמן,

$TS1$,פרידמן$TS1$

$DN2$,פרידמן$DN2$ארגוניםשתקיףפגישהתיערךבקרוב

הפעי־אתלקדםכרירבים,ורבניםחרדיים

לות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$,החלטות.יתקבלוואחריהבנושא

החפי־באתרהמרתקיםהממצאיםאחד

רות,

$TS1$,החפירות$TS1$

$DN2$,החפירות$DN2$הארכיאולוגים,בקרבענייןשמעורר

המו־הסולינג-דרךשלהתוואיחשיפתהוא

בילה

$TS1$המובילה$TS1$

$DN2$המובילה$DN2$הע־ג׳ורהלכפר)מגדל(מג׳דלמאיזור

תיק,

$TS1$,העתיק$TS1$

$DN2$,העתיק$DN2$הורכבההדרךלאשקלון.מדרוםששכן

שלבעומקבשוליהשהוצבוגדולותמאבנים

חלוקיחצץ,דחסולרוחבהסנטימטר.54-81

בתקופתנהוגשהיהכפיאבנים,ושברינחל

הבריטי.המנדט

העתיקות,רשותמאנשיאחדלדברי

הערמהתקופהשכבותשתינמצאובמקום

מע־עםיפהפיהבארוכןוהבריטיתתימנית

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$ש״־כךעלהמעירהייחודיתהשקייה

באזור

$TS1$ש״באזור$TS1$

$DN2$ש״באזור$DN2$עשיראדםשלאחוזהכנראההייתה

ופרדסים.בוסתניםבוהיוגםוכנראהמאוד

שאיננומענייניםממצאיםכמהעודנמצאו

עדיין״.לחשוףיכולים

הקרובההאתריםשימורועדתבישיבת

״אי־בנושא.לדוןוששוןסובולמתכוונים

ננו

$TS1$״איננו$TS1$

$DN2$״איננו$DN2$הממצאיםהיובדיוקמהעדייןיודעים

ניתןיהיהשבהחלטסבוריםאנואבלשם,

בבנייןארכיטקטוניתמבחינהאותםלשלב

חצראוזכוכיתרצפתעםשייבנההעירייה,

הללו״.הממצאיםאתשתשמר

ביקשהפניםשמשרדלמרותכילצייןיש

שלקחהלהלוואותבנוגעהבהרותמהעירייה

הח־להקמתהעבודותהמגדל,בנייתלצורך

ניון

$TS1$החניון$TS1$

$DN2$החניון$DN2$פיעללאחרונה.כברהחלוקרקעיהתת

מתכ־וקנין,בניהעירייה,ראשההערכות,

וון

$TS1$מתכוון$TS1$

$DN2$מתכוון$DN2$עורפינהאבןהנחתטקסבמקוםלערוך

הבחירות.לפני

"במס־בתגובה:מסרואשקלוןבעיריית

גרת

$TS1$במסגרת"$TS1$

$DN2$במסגרת"$DN2$הכול?החדש,אשקלוןמע״רפרויקט

החו־לשוקמשרדיםעירייה,משרדיבתוכו

פשי,

$TS1$,החופשי$TS1$

$DN2$,החופשי$DN2$החינדרשהפאר,ומגורימסחרימרכז

במגיהצלהחפירותלבצעהכלכליתברה

נמצ<השטחהעתיקות.רשותבאמצעותרש

בידולאהעתיקות,רשותובחזקתבאחריות

עלטופלבשטחממצאכלהכלכלית.החברה

הכלכלירולחברהדין,כלפיעלהרשותידי

בסיונהחפירה.בתוצאותנגיעההייתהלא

אשוהעתיקות,מרשותדוחיתקבלהחפירה

הרוולהיום,נכוןהממצאים.כלאתירכז

התקבל״.טרם

תגובוהתקבלהלאהעתיקותמרשות

הגיליון.לסגירתעד

קדישאאתראאנשי

בחפירות.מביטים

אץמח:ראם"גם

שליהודים,בקברים

נםלפגועאס

דשתשלבקברים

הדב~כיאחרות,

לביזוינחשב

צילום:המתים"

אביובצפריר

עמוד 3


