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עמוד 1



^חזצ?לנחזד^^?ביו^חזוליםסורוקהבבא^בעהשב?

הפגייהאתלסגורנאלצובאשקלוןבברזילימהמחלקות.חוליםופינו

כברהמדינהשמבקראףעללמקלט.התינוקותאתוהעבירו

חירונזל^לעיתותערוכהאינהבישראלהאשפוזשמערבתבעברהתריע

הפקירהכךחושפת:קריטי""המצב:בסדרה11כתבהבמיוחד.

הרקטותלאיוםהרפואיהצוותואנשיהחוליםאתהמדינה

עמוד 2



מיד
החלוכשהרקטותאיתן",״צוקמבצעתחילתעם

ברזיליהחוליםבביתנאלצובאשקלון,ליפול

והפ־הקטניםהפציינטיםהפגייה.אתלסגור

גיעים

$TS1$והפגיעים$TS1$

$DN2$והפגיעים$DN2$באמצעותהועברוהחוליםבביתביותר

ממוגןשטחאלאינקובטוריםשלארוכהרכבת

היושהפגיםאחרירקהלירה.חדרימקלטבתוך

ביתלמרתפילהעבירהצוותאנשיהחלומוגנים,

ואתנולדועתהשזההתינוקותאתגםהחולים

מופתיבסדרזה,אחרבזההאחרים.המאושפזים

בצערשמורגליםמישלללבנוגעתובהשלמה

הרגילותהמחלקותאתהחוליםעזבוהזה,החריג

הקרקע,לפנימתחתכאן,המוגן.למרחבועברו

מאיוםלפחדבליבשקטלהחליםלפחותאפשר

החיים״על״המלחמההלשוןמטבעהרקטות.

חדשה.משמעותקיבל

העבי־בבאר־שבעסורוקההחוליםבביתגם

רו

$TS1$העבירו$TS1$

$DN2$העבירו$DN2$למרתףהפגיםאתביולי,בלילה,שניביום

בתוךהמאושפזיםשלהכפויהמעברממוגן.

כאןהפךכברמעזה,היריבשלהחולים,בית

יישוביסופגיםשנה13זד,שבשגרה.לעניין

כמוכבדים.רקטותמטחיעזהועוטףהדרום

שירותישמגישיםהארץ,בצפוןהקולגות

החוליםבתיגםשנים,כבראשתחתרפואה

לעבודהאחרונותבשניםמתרגליםבדרום

אתשולחיםצבאימבצעאועימותכלבחזית.

שינועמשלו:פרטילמבצעהחוליםביתצוות

למקומותמורכביםרפואייםבמצביםחולים

הטילים.מפנימוגניםיהיושבהם

טרחהלאהמתמשךהאיוםלמרותאבל

ביותרהרגישיםהמוסדותאתלמגןהמדינה

יוז־קבעה.עצמהשהיאבתקןכנדרששלה,

מות

$TS1$יוזמות$TS1$

$DN2$יוזמות$DN2$הרפואייםהמוסדותהנהלותשלמקומיות

נדרשיםאלתורכישרוןוהרבההרלוונטיים

אתהאלה,המאתגרותבנסיבותלהבטיח,כדי

התנאיהולםמיגוןללאהחולים.שלשלומם

החוליםלהישרדותביותרוהבסיסיההכרחי

הצי־אש,תחתמצוייםוהצוותכשהמאושפזים

פייה

$TS1$הציפייה$TS1$

$DN2$הציפייה$DN2$להגיע.יאחרלאשמחדלהיא

חושפתקריטי"״המצב:בסדרה11כתבה

כדיהאחרוןבעשורהמדינהעשתהמעטכמה

ואיךחירום,בשעתהחוליםשללשלומםלדאוג

לנסותכדיכלותעדהבריאותמערכתמתוזזת

תמיד,כמוהרקטות.איוםתחתכולנועללהגן

בפריפריהוהפצועיםהחוליםיקבלוכאןגם

לאיומיםמכולםיותרשחשופיםאלהדווקא

במרכז.מחבריהםפחותהמדוברים

שניםלפנינבנובישראלהחוליםבתירוב

בהםוהמיגוןמקלטיםאיןמהםברביםרכות.

חירום,בשעתעבודהשירותחוקבלבד.חלקי

ביש־החוליםבתיכיקובע1967ב־שנחקק

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$גםרפואהשירותילתתלהמשיךנדרשים

ולסגללחוליםממוגניםמבניםחירום.בעיתות

לתפקודוקריטיבסיסיתנאיהםהעובדים

כאלה.במצביםתקין

מע־יותרלפנישנקבעוהמיגוןתקנות

שור

$TS1$מעשור$TS1$

$DN2$מעשור$DN2$העורףופיקודהבריאותמשרדבשיתוף

הר־המחלקותחדשה,בנייהבעתכיקובעות

גישות

$TS1$הרגישות$TS1$

$DN2$הרגישות$DN2$הניתוח,חדריהחוליםבבתיביותר

נמרץ,לטיפולהיחידותההתאוששות,חדרי

היילודים,מחלקותהלידה,חדריהמיון,חדרי

ומכוניהדםבנקההדמיה,יחידותהפגיות,

עת,בכלממוגנותלהיותחייבותהדיאליזה

לחימהנגדגםחירום,בשעתוגםברגיעהגם

כימית.לחימהנגדוגםקונוונציונלית

תרומותקוופש־יים

החו־בתיספגושבההשנייה,לבנוןמלחמת

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$הצורךאתהמחישהכבדה,אשהארץבצפון

סוכםבעקבותיההרגילות.המחלקותבמיגוןגם

גםמוגןלמרחבגישהלאפשראולמגןישכי

הכוונההחולים.בביתהמיטותמתקןאחוז70ל־

דחו־הלאהחוליםאתחירוםבשעתלשחררהיא

פים

$TS1$דחופים$TS1$

$DN2$דחופים$DN2$,והפצועיםהחוליםששארולוודאלבתיהם

המוגנים.במרחביםבבטחהלשהותיוכלו

יהודהמסבירלמגן״,מאודקשהקיים״מבנה

בינויתכנון,מינהלוראשבכירסמנכ״לרון,

״אתההבריאות.במשרדרפואהמוסדותופיתוח

הואכןאםאלאקיים,ניתוחחדרלמגןיכוללא

הגנהונותןלקרקעמתחתממילאשוכןבמקרה

לבנותהיההרעיוןאשפוז,מחלקותלגביחלקית.

צריכהשנבניתמחלקהכשכלממוגנים,מרחבים

ולספקלרצויהמצויביןהפעראתלצמצםלנסות

בו־אםלמשל,אחרות.למחלקותגםטובמיגון

נים

$TS1$בונים$TS1$

$DN2$בונים$DN2$בשעתאותולנצלאפשרתת־קרקעי,חניון

ברמב״םעשינוכךענקי.אשפוזכמתחםחירום

מיילדותאגףעכשיובוניםבנהריהובאיכילוב.

החו־בביתהיולדות.עבורמוגןאשפוזשיכלול

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$לשעתממוגןילדיםאגףבוניםבצפתזיו

אתמנצליםמיטות.100עד80בושיהיוחירום,

ממוגנות״.מיטותלהוסיףכדיהתקציב

השנייה,לבנוןמלחמתלאחרשנה2007ב־

מיליארדחציכמעטלהקצותהממשלההחליטה

העימותבקוהמצוייםהחוליםבתילמיגוןשקל

ברחביחוליםבתימנהליאבלובאשקלון,בצפון

בפ־לסייעכריתרומותלקוששנשלחוהארץ

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$.בפריפריה,החוליםבתיבפועל,המיגון

שבשג־כענייןאליהםזורמותאינןשהתרומות

רה,

$TS1$,שבשגרה$TS1$

$DN2$,שבשגרה$DN2$המיגון.עלבמלחמהלבדםנותרו

ק׳׳מ12השוכןברזילי,החוליםבביתקרהכך

מעלעפיםשהטיליםבזמןעזה.מרצועתבלבד

לטפלהחוליםביתצוותיממשיכיםלראשם,

תינו־וליילדניתוחיםלבצעובפצועים,בחולים

קות.

$TS1$.תינוקות$TS1$

$DN2$.תינוקות$DN2$רקהיוםישהזהוהחיוניהקטןהחוליםבבית

ניתוחחדרישניועודממוגנים,ניתוחחדרישני

החו־״ביתחלקית.הגנההמספקיםתת־קרקעיים

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$96ב־נבנהשלנו
׳׳,

ד״רברזילי,מנהלאומר

נבנהבמירכאות,ה׳חדש',האשפוז״בנייןלוי.חד

שוכנותהמחלקותשארכלקומות.על95ב־

שאינםרעפים,גגותעםרפיםכפרייםבמבנים

פגי־מפנישלאוודאירסיסיםמפנילאממוגנים

עות

$TS1$פגיעות$TS1$

$DN2$פגיעות$DN2$.בפניעומדיםאנחנוכאלהבתנאיםישירות

האםביותר:קשותיום־יומיותאתיותדילמות

צנתוריםלבצעהאםסרטן?חולילנתחלהמשיך

בעורקימצוישהצנתרכשבזמןממוגן,לאבחדר

האםאזעקה?להיותפתאוםיכולההחולהשלהלב

יום,מריממוגנות?לאבמרפאותבחוליםלטפל

העורף,פיקודועםהבריאותמשרדעםבתיאום

הקרו־ביממהלהתרחשצפוימהמעריכיםאנחנו

בה,

$TS1$,הקרובה$TS1$

$DN2$,הקרובה$DN2$ההחלטות״.מתקבלותזהולפי

ביתשלהממוגןהאגףנבנהאלהבימים

גזנהללוי,חזיד״ר

"בתנאיםברזילי:

עומדיםאנחנוהאלה

דילמותבפנייוםמדי

ביותר:קשותאתיות

לנתחלהמשיךהאם

לבצעהאםסרטן?חולי

צנתוויםבחדרלא

שהצנתוכשבזמןממוגן,

יכולההלבבעורקימצוי

אזעקה?להיותפתאום

בחוליםלטפלהאם

ממוגנות?״לאבמרפאות

בתחוםמהצרכיםלחלקמענהשייתןהחולים,

200ממוגניםניתוחוחדרימיוןחדרכמוזה,

הזההמבנהבנייתתת־קרקעיות.אשפוזמיטות

טרםהיוםגםאבל2016ב־להסתייםאמורה

להש־הדרושיםהכספייםהמקורותכלנמצאו

למתו.

$TS1$.להשלמתו$TS1$

$DN2$.להשלמתו$DN2$הפרויקטעלותשקל,מיליון500מתוך

ראשירפואהקציןלשעברלוי,התבקשכולו,

ולגייסלחזיתלצאתהבריאות,במשרדובכיר

הב־״משרדבעצמו.מהתקציבמשמעותיחלק

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$אבללנו,לעזורשביכולתוכלעושה

מהתקציבאחוז30לפחותלגייסצריכיםאנחנו

״לצערי,לוי.ר״ראומרתרומות",באמצעות

בפריפריה,החוליםלבתימגיעותלאהתרומות

עלבנייןלקבלאטרקטיבייותרלתורמיםכי

יית־לאברמת־אפעל.אותל־אביבבמרכזשמם

כן

$TS1$ייתכן$TS1$

$DN2$ייתכן$DN2$הצישלאוכלוסייהגבועלשנושאשמוסד

הטי־אתלרכזאמורחירוםובשעתאישמיליון

פול

$TS1$הטיפול$TS1$

$DN2$הטיפול$DN2$יצטרךשנפצעובחייליםוגםבאזרחיםגם

שלו".החוליםעללהגןכדילנדבותידלפשוט

רפואהשירותיהמספקבסורוקה,גם

מקריית־גתאיש,אלף650כ־שללאוכלוסייה

בימיםהקשות.המיגוןבבעיותנאבקיםדרומה,

ללידתגבוהבסיכוןיולדותנשלחוהאחרונים

בצפוןיותר״בטוחים״חוליםבבתיללדת

להימשךעלולבפגשטיפולמכיווןובמרכז.

תו־שאישההיאהמשמעותארוכים,חודשים

שבת

$TS1$תושבת$TS1$

$DN2$תושבת$DN2$,תישאראחר,במקוםפגשילדההדרום

ומבנימביתהמרוחקתממושכתתקופהבמשך

הביתה.וישתחררשיחליםערמשפחתה

אתלהעבירנאלצנופעמיםחמש״כבר

דוד־אהודד״רכועסממוגן״,לאתרהפגים

סון,

$TS1$,דודסון$TS1$

$DN2$,דודסון$DN2$לאהיאכזו״העברההחולים.ביתמנהל

מאוד.רגישמטופלהואפגסיכונים.נטולת

מעביריםאנחנולכןחייו.אתמסכנתתזוזהכל

חלקגםברירה.איןשלבמצביםרקהפגיםאת

החוליםאתממוגנות.לאהרגילותמהמחלקות

לאתריםלהעבירנאלצנובהןמאושפזיםשהיו

עצמן״.המחלקותשלברמהלאשהם

לה־דודסוןנאלץהביטחוניהמצבבגלל

שבית

$TS1$להשבית$TS1$

$DN2$להשבית$DN2$הניתוחחררי16מתוךשמונההשבוע

לאלניתוחיםשהמתינורביםחוליםבסורוקה.

שהני־התבשרוארוכיםחודשיםבמשךחיוניים

תוח

$TS1$שהניתוח$TS1$

$DN2$שהניתוח$DN2$לה־״אי־אפשראילוץ.תחתנדחהשלהם

פסיק

$TS1$להפסיק$TS1$

$DN2$להפסיק$DN2$אומר.הואאזעקה״,בגללבאמצעניתוח

הכוללתהחדשה,הפגייהבנייתאתלממןכדי

פועלבפגים,לטיפולנמרץטיפולעמדות88

הוד־״לפניתרומות.לגייסבמרץדודסוןדיר

שיים

$TS1$הודשיים$TS1$

$DN2$הודשיים$DN2$עמו־שלאחדהתרמה:אירועישניעשינו

תת

$TS1$עמותת$TS1$

$DN2$עמותת$DN2$הצלחנושבובנגב,החוליםביתשלהידידים

עמו־שלאחדועודשקל,מיליוןשלושהלגייס

תת

$TS1$עמותת$TS1$

$DN2$עמותת$DN2$יורעלאעוראניבניו־יורק.שלנוהידידים

שהאירועיםברוראבלשם,גייסנוסכוםאיזה

אנחנולנו.שנדרשהסכוםאתיניבולאהאלה

בודדים״.מיליוניםבהםמגרדיםבקושי

נאל־החוליםביתשהנהלתנוספתבעיה

צת

$TS1$נאלצת$TS1$

$DN2$נאלצת$DN2$סירובםהיאחירוםבזמןא־תהלהתמודד

לאבתנאיםלעבודהמטפלהצוותאנשישל

ר״ראומרליבם״,עלמדברים״אנחנובטוחים.

בפעולותשמדוברלהם״מסביריםדודסון,

נכוןלמקלט.לרדתאפשרצריךואםקצרות,

באזורלעבודבטוחלאשמרגישמילעכשיו,

אותר.מחייביםלאאנחנוממוגן,לא

ביןהמ£מילר*וי

ביש־החוליםבתישלהחסרהמיגוןסוגיית

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$האח־המדינהמבקרבדוחבהרחבהנידונה

רון,

$TS1$,האחרון$TS1$

$DN2$,האחרון$DN2$כימצאהמבקרחודשיים.לפנישהתפרסם

המליצהלאשפוזהעליונהשהרשותלמרות

ארבעעבוראדםלכוחתקניםלהקצות2002ב־

הכלליים,החוליםבבתיחירוםלשעתיחידות

מימוןהוסדרלאוגםכאלהתקניםכיוםאין

עיתותלקראתהאשפוזמערכתשללהכנתה

ההיע־אתלממןנאלציםהחוליםובתיחירום,

רכות

$TS1$ההיערכות$TS1$

$DN2$ההיערכות$DN2$.מתקציביהם

צרביןמשמעותיים״״פעריםנמצאועוד

בפרהמצבלביןהתקנותפיעלהמיגוןרכי

ישנםהמבקר,קבעכךרבים,חוליםבבתיעל:

מיון,חדרינמרץ,לטיפוליחידותניתוח,חדר־

ממוגנים,שאינםדיאליזהויחידותלידהחדרי

הרפואיהסגלאתוהןהחוליםאתהןהמסכנים

חירום.בעיתותהסגלבתפקודלפגועועלולים

המב־בדקשבההראשונההפעםהייתהלאזו

קר

$TS1$המבקר$TS1$

$DN2$המבקר$DN2$לב־מלחמתלאחר2006בשנתהנושא.את

נון

$TS1$לבנון$TS1$

$DN2$לבנון$DN2$,הבריאותמערכתהיערכותנבדקההשנייה

מי־סקרהמלחמה.בעתותפקודהחירוםלשעת

גון

$TS1$מיגון$TS1$

$DN2$מיגון$DN2$ידיעלנעדרהכללייםהחוליםלבתימקיף

המ־־הנחיותוגובשו2010בשנתהעורףפיקוד

פרטות

$TS1$המפרטות$TS1$

$DN2$המפרטות$DN2$להתפנותשישהמוגניםהמרחביםאת

שבכשהמבקר2012ב־חירום.בשעתאליהם

שהמצבהתבררהחולים,בבתיהמיגוןאתובדק

כנו.עלהמקריםברובנותר

בתימיגוןבתחוםלרצויהמצויביןהפער

כללייםחוליםבתי23מתוךענקי.החולים

יחידותתשערקכנדרשממוגניםבישראל,

ני־חדריאגפיחמישהכללי,נמרץלטיפול

''

$TS1$''ני$TS1$

$DN2$''ני$DN2$
11".
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13פגיותשלושיולדות,אגפיארבעהתוח,

רקאשפוז,מיטות005,41מתוךמיון.חדרי

ועודקונוונציונלי,איוםנגדממוגנות275,2

כימיים(.לחימה)חומריחל׳׳כנגדגם530,2

הרוהדסההרופאאסףוולפסון,יפה,בהלל

כמורפואייםבמרכזיםכלל.מיגוןאיןהצופים

צדק,ושעריעיךכרםהדסהשיבא,בצפת,זיו

בלבד.חלקיהמיגון

אומרבתקן״,עומריםאנחנו״לכאורה,

מאיתנו״מבקשיםהבריאות.ממשרדרוןיהודה

לתקנותבהתאםתתבצעהדשהבנייהשכל

חלקבפועל,אבלנעשה.אמנםוכךהמיגון,

במבחןכיום.ממוגניםאינםהחוליםמבתיגדול

וולפסון,אםעצמךאתשואלכשאתההתוצאה,

היאהתשובהממוגנים,הרופאאסףאויפההלל

שם,ממוגניםלאוהפגיותהניתוחחדריגםלא.

מזמן״.שנבנובמבניםשוכניםהםכי

כדיהבריאות,במשרדשנערךתחשיבפיעל

כלומרהספר״,״לפיהמיגוןבתקנותלעמוד

בישראלהכללייםהחוליםבתישכללהבטיח

סכוםנחוץצבאי,עימותלקראתמוגניםיהיו

ד״ראהודדודסון,

"חמשסורוקה:מנהל

להעבירנאלצנופעמים

ממוגן.לאתרהפגיםאת

לאהיאכווהעברה

הואפגסיכונים.נטולת

כלמאוד.רגישמעופל

חייו.אתמסכנתתזוזה

אתמעביריםאנחנולכן

ברירה.כשאיןרקהפגים

כיניתוחיםלדתותנאלצנו

ניתוחלהפסיקאי־אפשר

אזעקה"בגללבאמצע

שמימון-אלאשקל.מיליארדכשלושהשל

הפיתוחמתקציבנעשההחוליםבבתיהמיגון

מגוחךסכוםעלשעומדהמשרד,שלהבסיסי

שלהחוליםבתיבשנה.שקלמיליון100של

דומה.סכוםמקבליםכלליתבריאותשירותי

להסכמיםהאוצרעםמגיעים״לפעמים

מחליטים״אםרון.יהודהאומרחד־פעמיים",

אומריםבברזילי,חדשיםניתוחחדרילהקים

מת־מיליון30׳תגייסוהחולים:ביתלהנהלת

רומות,

$TS1$,מתרומות$TS1$

$DN2$,מתרומות$DN2$שלכם,הפיתוחמתקציבמיליון30קחו

מתווספיםשנהכלקצת׳.עודנוסיףואנחנו

ייעודיתלמטרהחד־פעמיבאופןמיליון5060

הזו,המטלהאתשסיימתכרגעאחרת.אוכזו

למטרהשיינתןנוסף,לתקציבלהתחנןצריך

עדיפויות,סדריתקבעולנו:אומריםאחרת.

בחסרלטיפולעדיפויותסדרתקבעלךאבל

כשנותניםשקל,מיליארדמשלושהיותרשל

מצחיק״.הואהבסיסיהתקציבמעט.כךכללך

מס־אפק,ארנוןפרופ׳הבריאות,משרדמנכ״ל

כים:

$TS1$:מסכים$TS1$

$DN2$:מסכים$DN2$לצרמענהאמנםניתןהחדשה״בבנייה

הזהכתחוםהמערכתצורכיאבלהמיגון,רכי

מענהלהםלתתחייבתתהיהוהמדינהאדירים

הקרובות״.בשנים

מכו׳לנומוכניםיותר

רובחירום,לשעתמוכנותעלכשמדברים

עיניהםאתנושאיםבישראלהחוליםבתי

מלח־בחיפה.רמב״םהחוליםביתאלבקנאה

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$המוסד,הנהלתאתלימדההשנייהלבנון

שאםביאר,רפיפרופ׳המנכ״לשלבראשותו

שהמרי־ולצפותרגלעלרגללשבתימשיכו

נה

$TS1$שהמרינה$TS1$

$DN2$שהמרינה$DN2$הפעםכאלה,למשבריםלהתכונןתעזור

התוצאה:באסון.להסתייםעלולההבאה

המדינהעללחץענק,תרומתגייסרמב״ם

ביתאתוהקיםהמלחמתיבמאמץלהשתתף

״עדייןבעולם.ביותרהגדולהממוגןהחולים

ביאר,פרופ׳אומרשרצינו״,מהבדיוקלאהוא

מיגוןשמבחינתספקליאיןלהיום,נכון״אבל

מכולם״.מוכניםיותראנחנו

ביתרמב״ם,היהשניםשמונהלפנירק

ברזילי.שלבמצבהצפון,באזורהגדולהחולים

נזכרהזמן״,כלאשתחתהיינו2006"בשנת

לאבכלל.ממוגניםאזהיינו"לאביאר.פרופ׳

קשה,במצבחוליםלאשפזאפשרותלנוהייתה

במרתפיםאלאנמרץ,לטיפולזקוקיםשהיו

רקממוגן.היהלאהמיוןחדרגםמאולתרים.

טיל,שםנפללאבמזל

הייתהולאמאוד,מאסיביותהיו״ההתקפות

מל־חייליםאלינוהגיעויוםכלברזל.כיפתלנו

בנון.

$TS1$.מלבנון$TS1$

$DN2$.מלבנון$DN2$בלב־שנפצעשטייסאבסורדי,מצבנוצר

נון

$TS1$בלבנון$TS1$

$DN2$בלבנון$DN2$לטיפולמגיעיםהיובקרבשנפצעחיילאו

בעק־מוגנים.היולאהםכאןוגםאצלנו,נמרץ

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$למגןשחייביםהחלטהקיבלנוהזההניסיון

כיהמיון,להדרעדיפותנתנוהחולים.ביתאת

בחוליםמהטיפוליברחשהצוותשאסורלמדנו

המשכנוומשםאזעקה,בזמןהקשיםובפצועים

מענהלתתשנועדהתת־קרקעי,לחניוןהלאה,

חירום".בזמןגםהשוטפתהרפואיתלעבודה

הק־מהצורךשנולדהרמב״ם,שלהיוזמה

ריטי

$TS1$הקריטי$TS1$

$DN2$הקריטי$DN2$,שלמיידיתלתמיכהזכתהלאבשטה

בשרנועלשלמדנוהמר״הלקחהממשלה.

דברשלבסופולהתפשר.שסירבנולכךהביא

הולכיםכברשאםהחליטהבריאותמשרד

יורחבהמתוכנןהמיטותמספרכזו,בנייהעל

אזורי".מענהלתתכד־000,2ל־800מ־

החוליםבביתבמיגוןהברורהצורךלמרות

אתלממןהמדינההזדרזהלאבצפון,המרכזי

שלבסופוהגיעהשעלותוהחיוני,הפרויקט

משרדרוו,יהודה

גדול"חלקהבריאות:

אינםהחוליםמבתי

במבחןכיום.ממוגנים

שואלכשאתההתוצאה,

וולפסון,אםעצמךאת

הרופאאסףאויפההלל

היאהתשובהממוגנים,

הפונקציותגםלא.

כמוביותר,החיוניות

לאוהפגיות,הניתוחתדרי

שוכנותהןכישם,ממוגנות

מזמן"שנבנובמבנים

שלהתרומהאלמלאשקל.מיליון450ל־דבר

שהתניעהשקל,מיליון00בסךז״ל,עופרסמי

היההממוגןהחוליםביתאםספקהעבודות,את

מת־באומהתקציבשלישים״שניהיום.עומד

רומות",

$TS1$,"מתרומות$TS1$

$DN2$,"מתרומות$DN2$מהממשלה.שליש״ורקביאר,אומר

ברירה״.הייתהלאכיפשוטבנותמכובסוף

ההיא,המלחמהאחרישניםארבע2010ב־

חו־לפנירמב״ם.שלהממוגןהמיוןחדרנחנך

דשיים

$TS1$חודשיים$TS1$

$DN2$חודשיים$DN2$הממוגן:החוליםביתאתגםשםחנכו

שיכולותתת־קרקעיחניוןשלקומותשלוש

מאותבןחוליםלביתספורותבשעותלהפוך

מטיליםאפשרית,צרהכלנגדהממוגןמיטות,

שעותמאור,קצרזמן״בתוררעילים.גזיםועד

יורדיםהחוליםהאיום,בחומרתתלויימים,ער

מקושר׳׳החניוןביאר.פרופ׳מסבידלמטה״,

תת־קרקעיים,במעבריםהחוליםלביתישירות

הציוד.עםהמיטותאתמגלגליםפשוטאנחנו

האמת,ברגעיורדתהיאלאןיודעתמהלקהכל

לנוישהעבודה.נוהלומהאיתהיורדציודאיזה

בהחלטאניזה.סביבופק״ליםשלמיםספרים

האח־החוליםבתיעםליבנובשקט.לישוןיכול

דים.

$TS1$.האחדים$TS1$

$DN2$.האחדים$DN2$אש״.תחתחוליםביתלנהלמאודקשה

והקימומעשהלעשותהחליטובאיכילובגם

מסוגוהראשוןמשלהם,תת־קרקעיחוליםבית

לא,איךרובם,שקל.מיליון130העלות:בארץ.

החשובבפרויקטשקלמיליון32רקמתרומות.

הבריאות.משרדמתקציבניתנוהזה

שטחפניעלמשתרעהתל־אביביהבונקר

במ־הלב.בנייןשלבמרתףמ״ר,אלף17של

תחם,

$TS1$,במתחם$TS1$

$DN2$,במתחם$DN2$ואףמיטות670עדלהכניסניתןשבו

חשמלומים,אוכלישלחץבתנאייותר

מוחלט.בבידודימיםלחמישהאווירומיזוג

וסוגריםכפתורעללוחציםהצורך"במקרה

למנכ״למשנהשחר,יוסימתארהדלתות״,את

יודעשלנו"המתקןתל־אביב.הרפואיהמרכז

כדישצריךמהכלולתתעצמואתלהפעיל

מבחוץ".עזרהלשוםיזדקקולאשלנושהחולים

״תקציבבתגובה:נמסרהאוצרממשרד

מיליון100אינוהבריאותמשרדשלהפיתוח

וכולל2014בשנתשקלמיליון814אלאשקל,

ממשלתחולים.בתילמיגוןייעודיותתוספות

וכחלקהחוליםבתילמיגוןפעלהישראל

בס־בעמידהמחויבחדשבינויכלמההיערכות,

טנדרטים

$TS1$בסטנדרטים$TS1$

$DN2$בסטנדרטים$DN2$חי־לשעתפיזיתומוכנותמיגוןשל

רום.

$TS1$.חירום$TS1$

$DN2$.חירום$DN2$בתישנילהקיםהממשלהפועלתבמקביל

רמב׳׳סהארץ:ובדרוםבצפוןממוגניםחולים

המרינההשקיעההאחרונותבשניםוברזילי.

חולים״.בתימיגוןלטובתשקלכמיליארד
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