
ישלויחזיולפרופ'גלאםתומראשקלוןעירייתלראש
זהבשלכפיתעםגדלולאשניהםהמשותףמןהרבה
מנהיגיםשניהםלסיכוייםבניגודהצליחושניהםבפה

בסטיגמותנאבקיםושניהםשלובמסגרתאחדכל
קדומות.ודעות
לקדםמשותףורצוןקבועשיחמתקייםהשנייםבין
ולקראתהפסחחגולרגלברזיליהרפואיהמרכזאת
בברזיליהחדשהשיקומיהחוליםביתשלפתיחתו
משותפת.לשיחהאותםהפגשנו
כעירלישתספררוצה"אנילויפרופ'פתחהשיחהאת
מצליחיםאנחנואיךמשאביםמצוקתעםפריפרית
בחינוךהנהדרתוהרמההיפיםההישגיםעללשמור
העיקרייםהדבריםאחדמבחינתישזהבעירילדינו
בפרט".העירוניתוברמהבטחהלאומיתברמה
וזאתהחינוךבמערכתהחשוביםהדברים"אחדגלאם
ילדינואתלחנךכלקודםזהעירכראששליהמדיניות
אנחנולערכיםאותםמחנכיםכשאנחנוכילערכים.
בצורההפדגוגיבתחוםלהישגיםאותםלהביאמצליחים
איךאנחנודיברנוואתהאנישישבנולפניאבלניכרת.
פחותעםואפילוגדוליםלאתקציביםעםחוליםבית
מצליחיםאיךאחריםחוליםלבתישישמתקציבים
זהאתאומראניאליה.הגיעשהואלרמהאותולהביא
אתמנהלואתהנבחרתיכבראניכיאמיתיממקום
שנעשההמהותיהשינויאתרואיםואנחנוהחוליםבית
מנהלשיהיהצריךלהצליחשכדילחבריםואמרתיפה
במערכותרואיםאנחנוכךזההחינוךבמערכתגםטוב.
לסביבהבאמתשדואגטובמנהלשכשישהחינוך
ברמההואלערכיםשהחינוךנעימההיאשהסביבה
זהטובהבצורההחינוכיהצוותאתלנהלודואגגבוהה
מתחילהכלכיהתלמידים.שלבהצלחהביטוילידיבא
אישית.בדוגמה
האנגליתהשפההנחלתשלפרויקטמתחילים"אנחנו
כיתותשללימודיתברמהלאזהחובה.גןשלמגיל
שאלותעלומידחוויתי.באופןמועברוזהיותרגבוהות

אנחנואמרתיזהנעשהואיךתקציביםנביאמאיפה
מקבליאתניקחבואואזמלגותהרבהכךכלמחלקים
נבנהסטודנטיםאותםעםלזה.אותםונרתוםהמלגות
זהמהחווייתיתבצורהילמדוהילדיםשבומיוחדמערך
בכיתותהשפהעםלהשתלבעליהםיקלוזהאנגלית
טובמנהלכשישמצליחיםאיךיותר.המאוחרות
בהצלחה".הספינהאתלנווטשיודעטובקברניט

שנינוביטחוניאירוע"כשיש
אחראים"

לשנינושמשותףדברעכשיואגיד"אני לויפרופ'
משגשגתחיהעירלשמחתישהיאבעירנמצאיםאנחנו
שדהשזהבחינוךהישגיםעםומתפתחת
אבלישראל.מדינתשלהעיקריהקרב
להתקפותפעםמדינתוניםאנחנולצערי
ולפעמיםשפויהבלתישגרהכמולפעמים
יכוליםאנשיםאיתן.צוקכמואירועים
למתקפתנתוניםלהיותרגעובןפהלהיות
האנשים.בקרבפחדזורעהזההדברטילים
אחראיםבעצםשנינואזאירועכשישאבל
כאבאעצמךאתמוצאהעירכראשאתה

מדבראותהשמנהיגהעיר
כמיאותםשמרגיעהתושבים

ואניומוגנים.בטוחיםירגישושהםשדואג
לקבלשנוכללדאוגצרכיםפהחברייעם
להחיותוגםאיתןובצוקבהםולטפלאותם
הדברקשה.במצבשהגיעומהאנשיםחלק
חוותעריםהרבהלאפשוטלאהואהזה
כמיחשאתהאיךהזאת.התחושהאת
כאלהלאירועיםהעיראתלהכיןשצריך
שלבמצביםהעיראתלהנהיגשצריךוכמי
כאוס".

ביטחוניתמבחינהמאתגרתמאדעיר"אנחנו גלאם
שלנוהמוכנותשרמתאומראנינשימהבאותהאבל

שיתופימתוךוזהבעברשהיהממהפלאיםהשתפרה
החוליםביתאדוםדודמגןהאשכיבויפעולה
כלאותנומאתגרהאויבהשנימהצדישראל.ומשטרת
האמל"חשלהיכולותאתמשפריםהםמחדשפעם
להיערךצריכיםאנחנופעםוכלמהותיתבצורהשלהם
שאנחנוהיאהעיקריתהבעיהלהשתפר.וגםמולם
הרמהאתעזובלנו.נכונהלאשהיאבמציאותחיים
אתשימגנוועדתהליךזהמיגוןנכוןאזהמיגוןשל
אבלארוךתהליךזההעירוניתהתחדשותויעשוהכל
גדליםשלנושהילדיםוהיאיותרמהותיתבעיהיש
בריאה".לאשהיאלמציאות

שבאיםבילדיםגםזהאתרואים"אנחנו לויפרופ'
מאשקלון".בילדיםוגםמשדרות

אתוחווהיודעכמוך"מי גלאם
אנילךאומרואניהחוויהאותה
ממערכתוילדותילדיםעםנפגש
שהםעליהםרואהואניהחינוך
אזעקה.מכלטראומהחוויםממש
לאשהםלמציאותגדליםהם
פהישאליה.לגדולצריכים
הסתיימוהלאומיתברמהבעיה
להגיבשצריךאומרואניהבחירות
להיות.שיכולהחריפההכיבצורה
אולמלחמהלצאתצריךאם
מלחמהאיןקשהזהונכוןלמבצע
צבאכאישכמוךומיאבדותבלי
לחיותאפשראיאבלזהאתיודע
שלאווירהשלכזאתבמדיניות
שצריךהמהותיהדברטפטופים.
איןשאםהמדיניתברמהלעשות
להיותיכוללאאזלשלוםפרטנר

ראינומתנהג.שהואכמויתנהגהשנישהצדמצב
והםהאירועאתמתחיליםהםהאחרוניםבאירועים
צבאלנווישחזקהמדינהלנוישהאירוע.אתמסיימים

"מה גלאםתומר
שלך"החלום
לויחזיפרופ'
ברזיליאת"שנביא
לו"הראוילמקום

אביעוזצילומיםכהןמאת

עלאישיתלשיחהישבולויחזיפרופ'ברזיליהרפואיהמרכזומנהלגלאםתומראשקלוןעירייתראש
תחתברזיליאתלשדרגהמאמציםעלסיפרלויפרופ'ואישיים.מקצועייםוחלומותחזוןמנהיגות
אשקלוןילדיגדליםשבהאפשריתהבלתיהמציאותעלסיפרוגלאםתקציבקשיי

ילדיםעםנפגש"אני

ממערכתוילדות

רואהואניהחינוך

ממששהםעליהם

מכלטראומהחווים

גדליםהםאזעקה.

לאשהםלמציאות

אליה.לגדולצריכים

ברמהבעיהפהיש

הלאומית"

גלאםתומר

הערה




השאלותאחתהכלים.אתלהםלתתצריךפשוטחזק
שצריךאומראתה'איךעירכראשלקבלליקשהשהיה
אתשביקרתיאחרייוםהיהוזהולחסל'.למבצעלצאת
הפעילותעלאותםולחזקאוםלברךשבאנובעוטףגולני
והםילדיםאותםעםנפגשתישאניעונהאניאזשלהם.
דברלהביןצריכיםאתםעולםשלריבונואבלילדים
מסודרתבצורהלצאתצריךולכןשלנוהתפקידזהאחד
להילחם".צריךוהצבא

מהעירחלקאנחנובעירחוליםבית"כמנהל לויפרופ'
מקהילתחלקאנחנואשקלוןאדמתעלסתםלאאנחנו
דרכךוגםעירכראשלךלומררוצהאניאשקלון
עלרבותשדיברוחוליםלביתהגעתיאנילתושבים
ענן''עמודכמוהראשוניםובמבצעיםאותולמגןהצורך
ביתאתלתפעלאיךהראשאתשברנואיתן''צוקוכמו
החלשותהאוכלוסיותאתלמגןאיךאשתחתהחולים
בכללמצואאיפהסיעודיים.וזקניםפגיםילדיםכמו
לאבחדריםלנתחאיךממוגןמרחבהזההמרחב
שהםהדבריםוכלממוגןלאבמכוןלצנתראיךממוגנים
חיים".מצילי

שישלממשלהולהבהיראותךלעצוררוצה"אני גלאם
והיהנפילהשהייתההאחרוןבסבבמהותימאודדבר
מהותי".מענהנתןהממוגןהמיוןהרוג

הבנייןאתמשלימיםאנחנולשמחתי"לכן לויפרופ'
482עםקרקעיתתחוליםביתאומרשזההכירורגי
האחרוניםבאירועיםהילדיםאתהורדנוולשםמיטות
ההוריםשלהרווחהאתרואהוהיית8102בנובמבר
לביתוירדוהישנההילדיםממחלקתשירדווהילדים
להוריםלצוותנהדרהיהזהקרקעיהתתהחולים
המיוןמחדריאחדשהואהמיוןחדראתבנינוולילדים.
ממוגןוהלאהישןהמיוןחדרלעומתבארץהמפותחים
חדריעמדות06עםחדרועכשיועמדות22עם

האמבולנסים.פריקתאזורכוללממוגןכולוטראומה
ממוגנים.ניתוחחדריעשרהביוניפותחיםואנחנובנינו
אנחנואיךהראשאתששברנואיתןבצוקכמועודלא
מציליניתוחיםמנתחיםאנחנוואיךפצועיםמנתחים
ממוגנים.לאבחדריםלאירועקשוריםדווקאשלאוחיים
עכשיואזוקטניםישניםהיושהםזהעלגםמדברלא

טכנולוגיתמצוידיםענקייםחדריםעשרהלנו
וממוגנים".

בברזילי"נס"מתחולל
עליהםלדבררוציםפחותשאנשיםדברים"יש גלאם

וגםחוליםביתשלמיתוגזהכיאותךלאתגרחשובולי
כניסתךמאזניכרשינויחלכיוגםהעירשלהמיתוג
אלהחוליםביתאתשהביאטובכמנהלאתהלתפקיד.
מקוםיששתמידיודעהיוםנמצאהואשבוהמקום
אנינשארת.לעיתיםהסטיגמהאבלולהשתפרלשפר
יותר.מורכבזהאצלךאבלזהאתמביןאניציבורכנבחר
שמדוברברגעאבלתקלותחלילהישמקוםבכלכי
וכעס.לזעםגורםוזהרגישיותרהרבהזהאדםבחיי
אנחנולכןכאלה.דבריםלשמועעירכראשליקשה
כלכךהסטיגמהאתמשניםאנחנואיךלראותצריכים
אתוקיבלתיבברזילי'הייתייגידלפהשמגיעשמי
טוב'".הכיהשירות

סיבהסיבותמכמהנוצרה"הסטיגמה לויפרופ'
נראההיהשזהוהצורההמבניםשלמהיושןראשונה
אחרתמלונאותאחרשירותמחפשהיוםהחולהוהאדם
החוליםוביתדרשופחותהםשבעברדבריםוהרבה
ואניהשירותים.זהשניהסיבהספק.ללאעונישידר
מיוןחדרכמובוניםשאנחנולמהשמעברלומרחייב
אנימעטעודלהיפתחשהולךושיקוםילדיםמחלקת
ליואומריםאותימחבקיםאלייבאיםשאנשיםרואה

הצוותכלאנחנוזה'אני'אומרוכשאניגאווה'.'הבאת
לשפרצריךמספיקלאזההיוםהמבניםתראהשלנו.

בטיחותהמקצועיתהשירותים
מבקריםלאנשיםאומראניהזיהומים.והורדתהחולה
סנדלרים''עםחוליםביתשזהטענומהומשוםאותנו
ויבקרושיבואשונא.הכישאניהדבראגבדרךשזה
ישכינהדרזהאותנו
שלםמנגנוןלנו
לפניותשעונה
אתישולבקרה
קדראיילתהגברת
ולילותימיםשעושה
לאנשיםלענותכדי
תלונותיהםעל
להביאאףוחלקם
אבלאצלי.לפגישה
באיםאנשיםהרבה
ישנהסטיגמהעם
פהישאומרואני
שעובדיםאנשים
נותניםולילהיום
שלהםהחייםאת
ואףשנה03חלקם
דרךסנדלר.לאאחד
מאומהליאיןאגב
זהסנדלריםנגד
ולצוותהאנשיםלכלנגידאנחנואזחשוב.מקצוע
שלוהתמרוץהבקרהמודליפיעלשהשנהרבבסיפוק
זיהומיםבמניעתבארץ.רביעימקוםהיינוהמיוןחדר
בחלקביניים.בדרגחוליםבבתיראשוןמקוםהיינו
הפגייהבמודלהראשונים.במקומותהיינואיכותממדדי

הקשריםעלשמח"אני

עלשמחואניבינינו

העירייהביןהקשרים

שמחואניהחוליםובית

והבנייההעשייהעל

באשקלון.והתנופה

הכרתישלאעירזאת

ואנישניםשמונהלפני

אותהלאהובלומד

אתולהכיראנשיהואת

אנשיה"

לויחזיפרופ'

הערה




מצטיינתפגייהקיבלנוהכול,בסךמיושנתשנראית

התשתיותלשיפורגםרבותנותניםאנחנומנכ"ל.פרס

אצלנו,ורואיםשבאיםדבריםקנינוהטכנולוגיה.וגם
מכשיריהחדשים,הסי.טי.מכשיריבדימותלמשל

שישהחדשיםהצנתור

ביתשאיןהטוענים

אתלושישבארץחולים

האלה".המכשירים

התלונות,"מירבגלאם:
החוליםבביתרקלא

בכלאלאברזילי

בארץ,חוליםבית
שלהפעילותזאת

הפנימיות.המחלקות

שאצלןהמחלקותהן
הגדולה.היאהתחלופה

רואהעירכראשאני

ומכאןכשלישאיפה
אותופותריםאיךרואה

שלהכמותמולאל

כיידברו,תמידהאנשים.

והואמאחרמקומיתמרשותמסובךיותרזהחוליםבית

חושבאחדוכלמורכביםוהכייקריםהכיבדבריםנוגע

ומפקידיםבאיםאנשיםטוב.יותרלעשותשאפשר
המוכשריםהרופאיםשלבידייםמכללהםהיקראת

מקצועיצוותפהלךשישלהודותהזמןוזהוהמדהימים

הארצית.ברמהלפתורשצריךדברשזהחושבאניועדיין

רקלהגדילצריכיםלאשהםיבינוכשבממשלהרק
התקנים.מספראתלהגדילאלאהמיטות,מספראת
מספראתשמגדיליםשלפניליצמןלשראמרתיאני

אתולהגדילמקצועיצוותיותרלהוסיףצריךהמיטות,

יותר".טובשירותלתתשיוכלוכדיהתקנים

שלמעוזשאנחנוידעושאנשים"חשובלוי:?רוב׳

נגישהשוויונית,רפואהלתתשאמורהציבוריתרפואה

ממלכתי.בריאותביטוחחוקפיעלאזרחלכלואיכותית

מעצםכשליםהרבהפהחוויםשאנחנולומרחייבואני

אחוזל-3,7ביןשהיאלבריאותהלאומיתההקצאה

הנמוכותמההוצאותשזההגולמיהמקומימהתוצר

בסךלהסתדר.צריכיםאנחנוזהועםהמערביבעולם
בעוניטובהרפואהלתתפהנלחמיםאנחנוהכול

משרדעםהממשלה,עםבשיחאנחנובמשאבים,

שאנחנובייחודלתעדף,שתפקידםהאוצרועםהבריאות

גםשנתוןישראלמדינתשלפריפריהשנקראבמקום

אתלתתהבמהאתמנצלאנילבקרים.חדשותללחימה

אתלתעדףצריךבמהלראותבואולממשלה:הקריאה

החוליםבביתשהתחוללהנסאתתראובואוהפריפריה,

הטכנולוגיה,אתהיופי,אתהאחרונות,בשניםברזילי
שיניים,בחריקתשנעשיםהשירותיםאתהשיפור,את
ובמסירות".ובנאמנותסיזיפיתבעבודה

איתךנפגשתיבאשדודהחוליםבית"כשנפתחגלאם:
מתקןפהיששאלה:לשאוללישחשובלךואמרתי
והתדמיתהאווירהאתלשדרגקליותרהסתםומןחדש

וזוהאחרונה?בתקופהפהקרהומהלי:אמרתואז

ששדרגוהאחרונותבשניםפהשקרהלמההתשובה

זהשבשבילםהילדים,מחלקתואתפההמכשוראת

להביאשלךהנחישותאתכשראיתיחוויה,שלסוג

ממשרדישאפשרומהתורמיםמאותםתקציבים

עודלמקוםהחוליםביתאתלהביאוהצלחתהממשלה,

ועכשיועודישתפרשהואספקכלליאיןאזטוביותר

שיהיהבסביבה,חוליםביתעודשיבנוחוששלאאני

הפסחחגלרגללךלאחלרוצהואנישאפשר.מפוארהכי

גםאלאבמבנים,רקולאאדםבכוחרקלאשתתחדש

הצוות".עלגםשתשרהחיוביתבאווירה

1הנ7שפחההחלומות

שלך?".החלום"מהלוי:פרום׳
אספיקשאניהאמנתילא,43בןצעיריחסית"אניגלאם:
גדלתיואניהיותחלום,ליישהיום.שהגעתילאןשאגיע

באופו"הח7וםש7י

שזה7כ7רותאישי,

שובהכפויתפקיד

השריםשאר7עונ7ת

-זה7היותשראוצר,
משה7נושהיהכמו

כח7וןשנגעבכ7
מהותיים"הדברים

תומרגלאם

שהיההכליםאתליהיהולאילדיםמרובתבמשפחה

ילדיםלאותםלהגיעהיאשליהמטרהאזילד,לכל

למרותאישי,באופןשליהחלוםלגבימשפחות.ואותן

להיותזההשריםשארלעומתטובהכפויתפקידשזה

הדבריםבכלשנגעכחלוןמשהלנושהיהכמואוצר,שר

מהותיים".

האוצר".שרכשתהיהאותנותשכח"אללוי:פרופ׳

אשקלון,תושביעכשיולאאבלהשם,"בעזרתגלאם:
אשקלוןהעירקדנציות.שתיפהלהיותהבטחתיאני
שהיאליוחשובישראלבמדינתהיפותהעריםאחתהיא

אנישבובמקוםלהיותזהשליהחלוםאבלתצליח,

ולשפרלהשפיעאוכל

שלהחייםאיכותאת

והתושבים".האזרחים

קודם"אנילוי:פרופ׳
הצלחה,לךמאחלכל
הקשריםעלשמחאני

עלשמחואניבינינו,

העירייהביןהקשרים

ואניהחוליםובית

העשייהעלשמח

והתנופהוהבנייה

עירזאתבאשקלון.

לפניהכרתישלא

ואנישניםשמונה

אותהלאהובלומד

ולהכיראנשיהואת

פהישאנשיה.את

אנחנוחלקםושעםבעירפטריוטיותלוקאלעםאנשים

הגגבהסכםכמותגדלשהעירלךמאחלאנימתראים.

בישראלואםלעירושתהפוךתושביםעודשתביא

פה".לאנשיםמגיעזהכיושלווהשקטבהשיהיה

שלך?".החלום"ומהגלאם:
הפרטי,במישורכלקודםהואשלי"החלוםלוי:פרופ׳

במשפחהגד7ת"אתה

שמהרבה7אק7תיום

7אןוהגעתאחים
גאהואנישהגעת

מהשכונותשבאתי

רואהואתהש7רמ7ה

ורוציםחינוךשכשיש

חשוב"וזהמגיעיםאז

לויחזיפרופ'

•י-־־ $TS1$-י•$TS1$$DN2$-י•$DN2$

?יי*^י

הערה




אתוימצוויגדלובריאיםיהיוומשפחתישילדיי
אניהיום.כמובמעוניתשכוןושהאהבהעצמם
סיימנוהחוליםלביתקשורשלאחלוםחולם
חולםואניקשהמאודבחירותמערכתעכשיו
בנוישכנווהסובלנותשאהבהלמצבלהגיעשנדע
ימיןגורל.שותפותעםאחדעםשאנחנוושנבין
אנחנויהודים ערביםדתיים חילונייםשמאל
שנתאוששמקווהמאודואניבמדינהפהחיים
ושיהיובמדינהשלנוהמצבאתלהכילושנדע
חשובכךהכלמקומםאתשיבינומנהיגיםלנו
העםשלוהאמאהאבאבלהיותהעםבחינוך
סובלנייםולהיותרעהואתאדםלאהובושנלמד
שלנוהחינוךזהשלנוהעוצמהוזולשניאחד
אמרתישתמידמהזהשלנו.הגורלשותפותזה
במסעותייכמפקדאותםשליוויתילחיילים
בואובנינומה'תראוההשמדהבמחנותבפולין
באמתאנייותרהציבוריבמישורעליו'.נשמור
למקוםיגיעהחוליםשביתשנתפתחחולם

מקצועישירותלתתושישכילעליוחולםשאני
אנשיםלכאןבאיםבפתחו.שבאלאדםואוהב
אתומביאיםאנשיםלכאןבאיםמאודלהםבצר
ואנחנועלינונשעניםוהםילדיהםאתקרוביהם
במאורשירותלתתכיצדהצוותאתמחנכים
שנמשיךחולםאניאזמצליח.זהתמידלאפנים.
ביתאתלהביאהמשאביםושיימצאולבנות
וללמדבאשקלוןלוראוישהואלמקוםהחולים
לטפלכדיטוביםמספיקלהיותהאנשיםאת
זהובמקצועיותפניםבמאורבאהבהבאנשים
הלכתיזהבשבילרפואה.נותןכאיששליהחלום
שניםהרבההיוםעדביחיוזהרפואהללמוד
ולומרשקטחגשמחחגלאחלרוצהאניאחרי.
החוליםבביתהנהדרהצוותלכלהלבמכלתודה
ולאיפהכךכלדברמפתחיםהיינולאשבלעדיו
בשגרהגםתנאיםבכאלהלעבודמצליחיםהיינו
לכםמודהואניאתכםאוהבאניאש.תחתוגם
עושים".שאתםמהעל

הרבהכךכלואחריההצלחות"אחרי גלאם
הכולומשקיעיםמהביתנעדריםשאנחנושעות
בעירייהואניהחוליםבביתאתהלהצליחכדי
שלנולמשפחהלהודותבאמתצריכיםאנחנואז
עולעליהםנושאיםשבאמתולילדיםלילדות
בלעדיכלום.אנחנובלעדיהםבכללפשוטלא
ולתתשהגענולאןמגיעיםהיינולאהגביתהרוח
ובביתבעירלתושביםטובהכיהשירותאת
לויחזיכמופרטנרשעםמאמיןואניהחולים
שלנו".החלוםאתלהגשיםנצליח

יוםקלתלאבמשפחהגדלת"אתה לויפרופ'
גאהואנישהגעתלאןוהגעתאחיםהרבהעם
רואהואתהרמלהשלמהשכונותשבאתי
חשוב".וזהמגיעיםאזורוציםחינוךשכשיש

שמח".חגאותךאוהב"אני גלאם

הערה



