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הרפואיבמרכזהתקיימהשבועותמספרלפני

נאה.חוליםביתתחרותבמסגרתביקורת׳ברזילי׳

סיפוראתהמספרתמצגתהוצגההביקורבמהלך

הסביבהשימורהנוי,למעןופעילותוהחוליםבית

באתריםסיורהתבצעוכן,הקהילהעםוהקשר

החולים.בביתהשונים

במיטבוהוצגהחוליםשביתלבשרשמחאני

העשייהאתושבחוההללאתגמרווהמבקרים

בפרויקטיםההשקעההגוף,טיפוחהחולים,בבית

הפעילויותלסביבה,וידידותייםחסכוניים

החוליםביתשלוהקשרהחוליםביתלפיתוח

והאווירההעשייהמאיכותובעיקרהקהילה,עם

כללדבריהם.שיקףהחוליםביתשסגלהטובה

אכןהחוליםביתשתשתיותהעובדהבהינתןזאת

בחלקן.ישנות

כךעליקרים,עובדיםלכםלהודותרוצהאני

היומיומיתהעשייהועלהדברים,פניהםשאלו

למעןרבותשפעללצוותלהודותרוצהאנישלכם.

לכולנוולאחלזולביקורתהחוליםביתהכנת

ההזדמנותגםפהזאת.מבורכתבעשייהלהמשיך

משפרוותיכםולבנילילדיכםלכם,לאחל
קיץ

ובטוח.נעים

לויחזיד״ר

אשקלון'ברזילי'הרפואיהמרכזמנהל
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suriחוסרשמשון:בשכונתטיפת־חלב *%7'f iv^nni,:1-1לפעוטותהמבנההתאמתואיחמוריםתברואה

׳טיפת-חלב׳סניףכילתינוקותהוריםהתלוננוכחודשייםלפני

קטסטרופה.לפנירגענמצאיוםקשתאוכלוסייהבעיקרהמשרת

הבריאותמשרדצוותהוזעקונחבלה,מעדהשאישהלאחררקאך

המבנההתאמתאיעקבהתחנהאתלסגורהחליטואףלמקום,

ההוריםנאלציםאחרתחלופהבאיןועדיין,בפועללשימושו

הרצפהלגמרי,מלאים״הפחיםנוספות:בעיותמוללהתמודד

משרדמזוהם״הכלמלוכלכים,ההחתלהמשטחימזוהמת,

המקומית״הרשותשלהןואחזקתוהמבנה״הקצאתהבריאות:

ביתשלהאחזקהיחידתעל-ידייעשה״הטיפולהעירייה:

החולים״

ijTIHiiif■■

אזולאיקוץ-אור ׳סקופ׳כתבתאזולאי,קרן-אורמאת:

׳שמשון׳בשכונתהממוקם׳טיפת-חלב׳סניף

שאחתלאחרשעברבשבוענסגראשקלוןבעיר

ונחבלה,במקוםמעדההעיר,תושבתהאימהות,

הוריםשלתלונותיהםהוגשולכןקודםחודשיים

ותברואהגישהליקוייבדברהסניף,אתהפוקדים

אתהבריאותמשרדזימןזאתבעקבותחמורים.

לסגורהמליצוואלולמקום,הבקרהמערךאנשי

לאלתר,התחנהאת

שהגיעווהוריםנסגרהסניףההמלצהלאור

הכניסהדלתעלשנתלהגדולבשלטנתקלולמקום

טיפת-לשמשהמבנההתאמתאי׳עקבוציין:

להבטיחעל-מנתמתאימה,חלופהובהיעדרחלב,

זוטיפת-חלבתחנתובטיחותכם,בריאותכםאת

נסגרת׳,

התושבים.שלתלונותיהםנפתרובכךלאאך

טיפת-חלבתחנותלשתיהמטופליםמחולקיםכעת

מןהמרוחקותדקלים׳,ו׳נווה׳ברנע׳חלופיות

לטענתם,ושאליהן,התושבים,מתגורריםבוהאזור

להגיע.מתקשיםהם

מגוחךוזהאשקלוןשלהשניהקצהבדיוק׳׳זה

אתמגלגליםהאחראיםלשם,הסניףאתלהעביר

כלום,עושהלאאחדאףלשני,מאחדהכדור

שנמצאת'שמשון׳,שכונתשלהאוכלוסייהודווקא

עםלהתמודדצריכהנמוך,סוציו-אקונומיבחתך

לילדיםאםפלנקר,מרליןהשבועסיפרהזה״,

ב׳שמשוך,חלבבטיפת-המטופלים

הפסיקההעירייהההורים,לדברילכך,בנוסף

ורקבסניפים,והתחזוקההניקיוןשירותיאת

השירותיםהוחזרותקשורתי,לחץלאחרלאחרונה,

הניקיון׳׳,שירותיאתלנו״הפסיקולמקום.

בשירותיהמשתמשתאםא־פרגן,ריבלאומרת

שירותימאוגוסטשהחלטענה״העירייההתחנה.

באחריותאלאבאחרייתה,עודאינםהתחזוקה

הרצפהלגמרי,מלאיםהיוהפחיםהבריאות,משרד

היההכלההחתלה,משטחיאפילוכולה,מזוהמת

ומזוהם״.מלוכלך

בשכונתשפעלההתחנהההורים,לטענתעוד

אותםשאילץמהמוגן,חדרנטולתהייתה׳שמשון׳

הםוהמקלט,אזעקה.בעתהבנייןלמקלטלפנות

ממש.שלתברואתיתסכנההיווהמוסיפים,

גרםעםקטנהדירהבתוךנמצא״המקום

לעלותיכולותלאשמגיעותהאימהותצר.מדרגות

אזעקהבזמןאזמיגון,חדרבמקוםאיןהעגלות.עם

בעכבריםמלאהמקלטלמקלט.לרדתנאלצותהן

טענהבטיחות״,בעייתעקבנסגרוהמקוםומטונף,

במחוזהציבורבריאותאחיותועדיו״רטיורי,רינה

תחנהלהעניקשלאההחלטהנגדהיוצאתאשקלון,

זוחלופי.מבנהלנונותנתלא״העירייהחלופית.

שזו׳עתיקות׳,אוכלוסייתכלאתשמשרתתתחנה

הייתההתחנהלכך,מעבריום.קשתאוכלוסייה

כדוגמתהמעמד,חסריהאנשיםאתגםמשרתת

לרגלעלייהלמקוםהפךממשזההזרים.העובדים

לחסןמקוםיהיהלאשאםלהביןצריךעבורם.

עיר׳׳.ברחבימגפותיפרצואותם,

אשקלון,עירייתהיאשהאשמהטוענתהיאעוד

המענה,אתלספקלדבריה,שצריכה,זושהיאכיוון

למקוםשהגיעהבקרה״מערךהבריאות.משרדולא

כילעירייה,היאהפנייההתחנה.אתלסגורהמליץ

בסיסי.צורךזהחלופי.מענהלהעניקשצריכהזוהיא

תחנות.שתיביןמתרוצץוהקהלסגורההתחנה

כלמשרתות,הנוספותהתחנותשתיזוועה.פשוט

ועכשיוממילא,עמוסשזהתינוקות,700מהן,אחת
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מצפיםאנחנו׳שמשון׳.מתחנתתינוקות600נוספו

פתרוןושתמצאלנושאכלקודםתתייחסשהעירייה

הבריאות״.משרדמול

ומתמיד״מאזבתגובה:נמסרהבריאותממשרד

המבנההקצאתטיפת-חלב,למבניהאחריות

שלזהבמקרההמקומית,הרשותשלהןואחזקתו

משרדהבריאות.משרדשלולאאשקלון,עיריית

והציודהשירותולמתןלצוותאחראיהבריאות

במקום,

המגוריםבאזורבעברנפתחה'שמשון׳״תחנת

אמורהוהייתה׳ברזילי׳הרפואילמרכזהשייך

קבע.מבנהתקצההעירייהאשרעדזמניתלהיות

שלמאודגדולבמספרהמטפלתבתחנהמדובר

פרטניותרבות,פעילויותבהונעשותלקוחות

אתלציידדאגהבריאותמשרדוקבוצתיות.

רבים,והפעלההמחשההדגמה,באמצעיהתחנה

אךהילדים.להעסקתנוספיםואמצעיםמשחקייה

במבנהשוכנתהתחנההולמים.אינםהמבנהתנאי

ותינוקותאמהותמעלית.וללאמדרגותעםמגורים

פעם.לאומעדואלהבמדרגותמשתמשיםיומםבני

לאהעירייה,לראשיונשנותחוזרותפניותלמרות

להפעלתראוימקוםנמצאולאעל-ידהדברנעשה

התחנה.

הודעההתקבלהימיםמספרלפני״לצערנו,

שירותיאתגםלהפסיקבכוונתהכימהעירייה

אישהמעדהשאתמוללאחרבמקום.הניקיון

טיפת-אתלסגורהמחוזיהרופאהחליטבמדרגות,

ב׳נווהלטיפת-חלבהמטופליםאתולהפנותהחלב

הבריאותמשרדמנכ׳׳לטיפול.קבלתלשםדקלים׳

שהבטיחוקנין,בניהעירראשעםהבוקרשוחח

הבעיה״.אתולפתורהקורהלעובילהיכנס

"לאחרבתגובה:נמסראשקלוןמעיריית

חזיד״ר׳ברזילי׳,הרפואיהמרכזמנהלעםשיחה

עלויותאתלממןתמשיךהעירייהכיהוחלטלוי,

שנעשהכפיוכדומה(,ניקיוןחשמל,)מים,ההפעלה

עודלעיל.המפורטיםבמבנים2012יוליחודשעד

שלהפיזיתלתחזוקהבאשרכילויד״רעםסוכם

אשר׳ההסתדרות׳,ברחובהממוקמתטיפת-חלב

ידיעל-יעשההטיפולהחוליםביתבבעלות

החולים״.ביתשלהאחזקהיחידת

שאלותעללהגיבשלאבהרההעירייהזאתעם

שלההגעהמצוקתבגיןאליהשהופנונוספות

כך.עקבשנוצרולעומסהשונותלתחנותההורים

הסניףבתורנערם.הזבל
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והלבאשדודהתוליםבית

D'O'nnהשר״פאת

האחוריתנזלת

''
פרטיתרפואהשירותיהפעלתעלבג״ץההלטת

דלתפותהתבאשדוד,שיקוםההוליםבבית)שר״פ)%%

בישראל.הציבורייםההוליםלבתישר״פלהכנסתרהבה

ישדאלממשלותשלההלטותיהןכגדפועלתבג״ץהחלטת

הציבוריים.החוליםבבתיפרטירפואישירותלהקמת

שמערכתשאלהזוהיבאשדוד.התעוררהלאהשר״פשאלת

המתנגדיםרבוכהוערשנה,50מ-יותרבהמתחבטתהבריאות

היווהבריאותהאוצרמשרדיובצדק.בה,התומכיםפניעל

מהדשוויוניתרפואהשלבנימוקהמתנגדיםמראשיתמיד

מאידךלבריאותוהלאומיתהפרטיתבהוצאהועלייהגיסא,

השביתהבמהלךוהמתמחיםהרופאיםשלניסיונםגיסא.

החוליםלבתישר״פבהכנסתלדוןשנהלפניהארוכה

האוצר.משרדידיעלהסףעלנדחההציבוריים,

מאזמתקייםהואשבובאופןשר״פבהכנסתתומכתאני

צדק(,ושערי)הרסהבירושליםהחוליםבבתיהמדינהקום

הפעילותאופןשלבחוקהסדרהמחייבתשר״פהפעלתאך

בקפידה.ומפוקחתחברתיתמירתית,תהיהשזוכדיהפרטית

אתהמקימהאסותא,לחברתהמאפשרתבג״ץהחלטת

החוליםביתכותליביןשר״פהפעלתבאשדוד,החוליםבית

דיןפסקבעניין.הציבוריהדיוןאתלמעשהעוקפתהציבורי,

עמדתואימץהעליון,המשפטביתיריעלשניתןעשורמלפני

אם״השאלהוקבע:רובינשטיין,אליקיםדאז,היועמ״ששל

הכרעההדורשתשאלההיאלאו,אוראויהשר״פשלהפעלתו

ערכיותובשלשהנושא,הראוימןמשפטית...ולאערכית

ראשית״.בחקיקהיוסדרומרכזיותו,

מעלהמסחריגוףיריעלציבוריחוליםביתהקמת

מובניםענייניםניגודישלרבותאפשרויותמלכתחילה

למטרותמסחריתחברהידיעלניהולביןברורבאופןשקיימים

ביןשתעשהפרטיתפעילותעללפקחורצוןיכולתלביןרווח,

דעתו.הונחהכיואמרלכךהתייחסבג״ץהחולים.ביתכותלי

הונחה.לאממשהרפואה,מתחוםשבאהכמירעתי,

%52ב-להסתפקאסותאשלההתחייבותכייוכיחהעתיד

שאנומשוםזאת,זמן.לאורךתשרודלאבלבדשר״פחולי

פרטית.לרפואההציבורשלמהירמעברקייםשבובעידןחיים

חוליםביתלהקיםהיהלאאונכוןאםשהועלתההשאלה

אינהוברזילי,קפלןהחוליםביתאתלחזקבמקוםבאשדוד

סעיףוהיווהעשורלפניבחוקהוכרעהדבריותר.רלוונטית

הנוכחית.הממשלהיסודעםשנחתםהקואליציוניבהסכם

אסותאקיבלהבאשדודהחוליםביתבנייתלשם

600בשווימהאוצרמתנה,יותר,בחרהבלשוןאומענק

כך,החולים.ביתאתלהקיםש״תיאות״כדישקלמיליון

מממנתעצמהמוצאתהמדינהממושך,הליךשלבסופו

תעשהשבוציבוריחוליםביתהקמתמסחריתלחברה

הממשלה.לעמדתבניגודפרטיתרפואה

ממשלתיוקיצוץחברתילצדקחתירהשלאלהבימים

מאותשלתקציבהסטתוהרווחההבריאותבתקציביאכזרי

צודקתאינהראויה,אינהפרטילגורםשקליםמיליוני

פוליטית.שרידותשלאינטרסיםנטולתאינהובוודאי

רופאהקדימה,מטעםודניתהיאהכותבת

במסתהבריאותטדווראש
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ThreeGazan rockets

slamintoSderot

industrialzone

Mofaz:Schoolswillopen as usual

BEN HARTMAN

YAAKOV I.APPIN

By BEN HARTMAN and

YAAKOV I.APPIN

Gazans fired three rockets

at the Sderot area on Sun-

day morning, one day
before school is set to begin
across the country.

Two of the rockets hit in

the industrial area of Sderot,

causingdamage to two fac-

tories one of which had

been damaged in previous
rocket attack and third

struck in an open field,

police spokesman Micky
Rosenfeld said.

No one was injured,but

few residents were treated

for shock by paramedics.
The Color Red alert was

sounded across the area

shortlybefore the rockets

landed, sending residents

fleeingfor cover.

jihadi Salafi organiza-

tion callingitselfthe Coun-

cilof Jihad in Jerusalem and

its Environs released letter

on Sunday eveningsayingit

wTas behind the attack,

Channel reported.
Sderot and its surround-

ings have been hit with

more than 000,01Palestin-

ian rockets since .1002

Opposition leader Shaul

Mofaz responded to the

rockets fired during visit

to the Barzilai Medical Cen-

ter in Ashkelon, saying: 1"

will pass message on to

the heads of Hamas the

blood is on your hands if

you touch hair on our

children's heads."

He continued, "The aca-

demic year will open as

usual. It is our duty to

ensure that the children in

the South have the security

theyneed."

During his visit, Mofaz

also received an overview of

the securitymeasures in the

Ashkelon hospital,and said

that the delay in imple-

menting proper security
measures is "a serious fail-

."ure in defense

Gabriellu Weiniger and

Jerusalem Post staff con-

tributed to this report
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וארגוני״החמאסמופז:

אתבודקיםרור

ישראל״שלתגובתה
לזירתחריגבאופןהגיעהדרוםפיקודאלוף

הרקטותנפילת

שוורץי. שוורץי.מאת

הרקטותמירישנפגעלמפעלהגיערוסו,טלהדרוםפיקודאלוף

אתמכיריםאנחנוהתושבים״כמוכיואמרמהנזקלהתרשםבשדרות

גורםלדבריביותר״.הטובהבצורהבזהלטפלונדעהאלההמקרים

אירועהיאקסאםנפילתלזירתהפיקודאלוףהגעתעצםביטחון,

חריג.

עלאתמולהרקטותליריהתייחסמופזשאולהאופוזיציהיו״ר

הלימודים,שנתפתיחתעםשנה״בכלכיואמרבשדרותהמפעל

מפהמעביראניאותנו.בודקיםחמאסובראשםמעזההטרורארגוני

משערותשערהתיפולאםבראשכםדמכםחמאס,לראשיהמסראת

מופז.אמרילדינו״,

החוליםבביתסיורבמהלךהאופוזיציהיו״ראמרהדבריםאת

רבות.שניםכברבחזיתנמצאהחולים״ביתבאשקלון.״ברזילי״

ישמושלםמלהיותרחוקשהואוהעובדהחיים,מצילפההמיגון

אמרחמור״,הגנתיכשלזהוהחיים.הצלתבמערךלפגועכדיבה

מופז.
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מדיניות־־־:אבישי

הפיטוריםגלאתתגדילהממשלה

קבעשנתןבהרצאה

ההחלטהכיבתורכזן

הפרשותאתלהעלות

לביטוחהמעסיקים

אתתקטיןלאהלאומי

אלאבמשקהאבטלה

אותהתגדיל

קםאב בכנסתכתבנוקם,זאב

בתוךהביקורתנמשכת

המדיניותכלפיהאופוזיציה

לאחרהממשלה.שלהכלכלית

פגרהכינוסעלקדימהסיעתהודעת

בעקבותהכנסת,מליאתשלמיוחד

תורוהגיעבמשק,הפיטוריםגל

)העבודה(ברוורמןאבישיח״כשל

׳שבתבאירועהממשלה.אתלתקוף

ברמתאתמולשנערךתרבות׳

הממשלהאתברוורמןהאשיםהחייל

הפרשותאתלהגרילההחלטהכי

תובילהלאומילביטוחהמעסיקים

הפתעה״אבטלה?פיטורים.לגל

״מזהברוורמן,לגלגגרולה",

כלכלימשברמתנהלכשנתיים

יעדיובארה״בבאירופהחמור

ישראל.שלהעיקרייםהייצוא

יושבתהקטנהבארצנופהאבל

ביוהרהלעצמהשמחטיאהממשלה

המשברתחילתעםחסינה.שהיא

חברייאחריםוהתריעוהתרעתי,

ראשיההסתדרות,ראשבאקדמיה,

עלהמסחרואגודותהתעשיינים

ודרכיפתרונותהוצעוהסכנה.

ידיעלנעשהלאדבראבלפעולה,

ישראל״.ממשלת

לפני״אםכיעוראמרברוורמן

א׳שנהתלמידהייתישנה-שנתיים

הנתוניםאתמקבלוהייתיבכלכלה

הייתיהממשלה,ביריאזשהיו

פתיחהביניהםפעולה,דרכימציע

כמוחרשיםלשווקיםותיעול

מקצועיתלהסבההיערכותהמזרח,

למימוןפעולהתכניותרלוונטית,

במצוקה,עסקיםשלארוךלטווח

אתמעלההייתישלאובוודאי

לאומי,לביטוחהמעסיקיםהפרשות

בסיוםפיטורים".לגלשיביאדבר

ברוורמןהוסיףהפסימיים,דבריו

כעת,נראיםשהדברים״כפיכי

הנושאיםהםשוויוןוהאיהאבטלה

הביטחוני-החוסןעלשמאיימים

אחר״.איוםמכליותרשלנוכלכלי

האופוזיציהמצרנוספתחזית

כשיו״רהיום,להיפתחאמורה

מופזשאולח״כהאופוזיציה,

לביקוריגיעכיהודיע)קדימה(,

באשקלון.ברזיליהחוליםבבית

אליומופז,צפויהסיורבמהלך

ארטורחלהכנסתחברייתלוו

בנוגעסקירהלקבלחרמש,ושי

חירום.לשעתהחוליםביתלמוכנות

קדימהמצדהצפויההביקורת

בבנייתבעיכובלהתמקדאמורה

החולים,ביתשלהממוגןהמיוןחדר

בתקצובבעיותנתגלושלאחרונה

הקמתו.עלויות

ברוורםןהנקודות.לגלמצטרף
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תגובות

ittmjmun

לשירותירבותפעמיםנזקקהשמשפחתוכמי

עובדתנאיםבאילווראהברזיליהחוליםבית

מבקשאניתפקידיו,כלעלשלו,הרפואיהצוות

שהחליטלוי,חזיד״רמנהלו,ידיאתלחזק

ביתמצוקותאתולהציגהשתיקהאתלשבור

(.8.91אחרונות״,)״ידיעותברביםהחולים

אתמביןאיננירבזמןזההאמת,למען

ההזנחהמולוהסביבהאשקלוןתושביאדישות

שלאהחולים,ביתסובלשממנההפושעת

לממשלהנגמר.שאינוהמיגוןחרפתעללדבר

כלללאמצאהכאשרשראינוכפיכסף,יש

לאוניברסיטהשקלמיליון50ימים,תוךקושי,

גםזורמיםגםרביםמיליוניםבאריאל.החדשה

ולחייםלהשתמטותהמחנכתחינוךלמערכת

הכלל.חשבוןעל

למושביםלקיבוצים,שלאשקלון,נראה

הםולכןיעיל,״לובי״איןהסביבהוליישובי

אתלהסירבחרלויד״רב׳״.״סוגנחשבים

האזורתושבימלחמתאתולהובילהכפפות

כולנועלחיים.ולאיכותלבריאותזכותםעל

לימינו.להתייצב

אע»קלוןסקיזדה,יצחק
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זהירות?

oici13100

nxבנאי

תאונתארעההערבבשעותד,^תר//רביעיב׳ום

בתקופהרבותvo,אהתהדרלבתבכנ׳דרכים

הולידולאהתחבורהלשרפור,פנ׳ותא׳ןהאחרונה

בנאיאח׳וכןנשארוהצומתכהעדפ׳תרון

לקיבוץאשקלוןהעירביןמספרבכבישcq;־

הפנייהדרומה,הדרמבתכיציאהמרדכי,יד-

מספרהאחרון,בזמןאכזריתודימסוכנת

עםתאונותביניהןבצומת,אירעודרכיםתאונות

קולאיןאךהתחבורהלמשרדנשלחומכתביםנפגעים.

החייםוהתושביםעדייןהוקםלארמזורעונה,ואין

רביעייוםבערבמתמדת,סכנהתחתנמצאיםבמקום

באורחופצועיםאירעהנוספתדרכיםתאונתהאחרון

חידושמנכ״לסעדון,דודברזילי.החוליםלביתפונוקל

משיבאשקלוןחוףמועצתלראשותומועמדאשקלון

פצועיםעלהואשקיבלנו״הדיווחלאירוע;בתגובה

שחיילשכוחלאברזילי,החוליםלביתשפונוקל

שמגיעיםילדיםעםמשפחותהפרק,עלעומדיםאדם

מידינכנסותמכוניותמאותולמתנ״סים,לקאנטרי

לבצערוצהכשנהגסואנת,התנועהכבישועליום

משניתחבורהלכלירכבואתחושףהואשמאלהפנייה

ולאאחדממטרפחותמאוד,צרהתנועהאיהנתיבים,

חותכיםהרכביםצרה,בשעתלתמרוןמקוםנשאר

בנוסףסיפרהואסכנה״.פשוטהכיוונים,משניאותך

בעזרתבבעיהלטיפולוהנשניםהחוזריםניסיונותיועל

השנים״בשלושואמר:הועילושלאהתחבורהמשרד

עלהתחבורהלשרספוראיןמכתביםשלחתיהאחרונות

עלהתנועהלישוב,הכניסהבצומתרמזורשיקיםמנת

לדוגמא,בתחנהעוצרכשאוטובוסמאוד,חזקההכביש

ודברהנסיעהבנתיבניכרמקוםתופסיםורוחבואורכו

לשראפנהמחרהדר,מבתימינההפנייהעלמקשהזה

בתקופהבאזורשקרוהתאונותלאורשובהתחבורה

האחרונה״.

לאתר:כנסולתגובות
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השלוםשר

טפ׳רוא״לת׳קיר

פ׳חהר.בוק׳כלשלום>לב\ח״כאתהשבועאירחהליכוד,d!dחברבח,פ׳נ׳עו״ד

ביקשלאמעולםבח"פיניהשר-.אמרשםפעיליםכננערר׳ותרמאוחרכתיל׳הרפואילמרכז

פמר׳וסהכובע.אתכפניומורידואניהעיראתשיקדמודבריםביקשתמידלעצמו,דברוחצידבר

iyDOתתכוננונ׳ף,הנהלתל׳ו״רבחירותיתקיימוהבאבשבועבנואמית׳״ Tp, n-j

לאקומותשתי

ההמתוקצבות

י.קר׳ענ״ן

הביןהשר

הגיוןשאין

שחדרככר

יהיההמיון

ושארממוגן

המחלקות

החדשבמבנה

לא,וכ[מןאמת

להעביר׳צסרכו

למבנהחולים

ה׳שן"

r^iyqcבאשקלוןהליכודמרכזבר

בחודשפועלסבחפיניעו״ד

להשיגנמרצותהאחרון

המבנהמיגוןלהמשךכספיסיוע

בעיר.ברזיליהרפואיבמרכזהחדש

שרתעםבעירנפגשכשבועייםלפני

עםוכןלבנתלימורוהתרבותהספורט

חמישיביוםנוספים.פוליטייםגורמים

לפיתוחהשראתסבחהביאהאחרון

לביקורשלום,סילבןח״כוהגלילהנגב

שמעהשרברזילי.הרפואיכמרכז

ד״רהרפואי,המרכזממנהלסקירה

התושביםומספרהישוביםעללוי,חזי

פעילותהיקףביה״ח,משרתאותם

ומשימותשוניםבתחומיםביה״ח

הוצגוכן,כמוובחירום.בשגרהביה״ח

החוליםבביתהפיתוחתכניותלשר

מתמודדאיתםהתקציבייםוהפערים

שהוצגוהבעיותעיקרהחולים.בית

חדרילבנייתבתקציביםהמחסורהינן

מרווחתפגיהוממוגנים,חדישיםניתוח

האוכלוסייהלצרכיבהתאםוחרישה

השרכפנינוספת.פנימיתומחלקה

מרכזלהקמתתכניותהוצגוסילבן

חדשצנתוריםמרכזחדש,שיקום

ומזוןממכרחנויותעםמרכזובניית

והמבקרים.המאושפזיםציבורלרווחת

השרכפניהוצגושנערךהס־ורבמהלך

והשרהחוליםבביתשוניםאתרים

החוליםלביתלסייעוהבטיחהתרשם

ההחלטות.מקבליעמיתיובקרב

אחתאתבמלר״דביקרהביקורבמהלך

שפינתהבבורגסמהפיגועהפצועות

מטוסיבאמצעותברזיליהחוליםלבית

ועמדאתהשוחחהשרהאוויר.חיל

שהנערהההתרחשויותעלמקרוב

תושביליכודפעילינכחובביקורעברה.

ואנשיבוסקילהמישלביניהם:אשקלון

ביילין.סופההעירראשוסגניתעסקים

חוליםבביתהמצוקהכיצייןסבחעו״ד

קומותאמיתית,מצוקההיאברזילי

קריטי.ענייןוזהמתוקצבותלאוחצי

המיוןשחדרבכךהגיוןשאיןהביןהשר

במבנההמחלקותושארממוגןיהיה

להעביריצטרכואמתובזמןלא,החדש

ואניאבסורדזההישן,למבנהחולים

עלדעתואתנתןסילבןשהשרשמח

הפמליההתארחהיותרמאוחרכך״.

למלוןיצאוומשםסבחפינישלבביתו

לתמיכהזכההשרפעילים.לכנסדןגני

הרעיףגםמצירוהואקיר.אלמקיר

כאשקלוןמרגישהואכיואמראהבה

הוא״פיניאמר:סבחפיניעלבבית.

פיניהשניםכללאורךאמיתי.פטריוט

לעצמו,דברוחצידברממניביקשלא

לטובתסיועממשרדיביקשהואתמיד

גיוביםשמבקשיםאחריםכמולאהעיר

לעיר״.לסייענהנהאניכןועל

כאמורייערכושניביוםהבא,בשבוע

הסניףהנהלתיו״רלתפקידבחירות

כייליןוסופהצורשבתאייתמודדועליו

אברהםיתמודדוההנהלהיו״רולתפקיד

אסולין.ושמעוןסבח

לאתר:כנסוגובותלת
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לצעיריםשיירהלילה

ספ׳רוא״לת׳ק׳ר

כרחובותלבדמשוטטבןבילדנתקלמשמרת,״םכאשקלוןכתיל׳החוליםב׳תשלמאבטח

n\uxmביתואתלאתרהשוטריםעםיצאהמשטרהבתחנתממתקיםשאכלאחר׳העיר \0>xככל

א״לת׳ק׳רטפ׳רוכרשלנותהנראה

לשמחתנו

טוב,/ךר,

הושבהעולל

בריאלביתו

האםושלם.

לשאתעשויה

בתוצאות

המעשה

אותוהרשלני

ביצעה״

היהעלולבהחלטהזהסיפור^^

חמישי,יוםאחרת.להסתיים

בוקר,לפנות00:20השעה

בעירברזיליהחוליםמביתמאבטח

ויוצאשלוהערבמשמרתאתמסיים

לפתעההסתדרות.רחובלכיווןרגלית

לבדומשוטטקטןבילדמבחיןהוא

רואהולאלצדדיםמביטהואברחובות,

לשמוושואללילדניגשהואמבוגר,אדם

שאינובןבילדשמדוברומביןוגילו,

הוריו.והיכןמגוריומקוםהיכןיודע

אתלאסוףהמאבטחמחליטזהבשלב

לכיווןפוסעיםהםביד,ידוביחד,הילד

אישייחסקיבלשםהמשטרה,תחנת

שתייהחמה,בארוחהאותופינקוואף

ולאחרכשעתיים,בתוםוממתקים.

100במוקדקריאהכלנתקבלהשלא

צוותלהוציאהוחלטאובד,ילדעל

נמצאשבולמקוםעמויחדנוערבלשי

ואכןמגוריו,דירתאתלאתרבמטרה

הבלשיםנכנסוסריקותשלשעהבתום

נמצאובמקוםכביתו,שהתבררהלדירה

לבדהםשלטענתםקטניםאחיםעוד

אתלחפשיצאהואמםמאחרכדירה

מששבהדרכו.אתשאיבדהקטןבנה

השוטריםאתראתההיאלביתההאם

היארווחה.אנחתושיחררהבנהואת

המשפחהשבהלחצותסמוךכיסיפרה

מלאכיבקרייתמשפחתימאירוע

משפחהקרובילביתנכנסושלאחריו

אתהכירלאאשרהילדלביתם,בסמוך

איבדהנראהוככלהביתמןיצאהאזור

חזרה.דרכואת

להזנחתבחשדלחקירהזומנההאם

צערהביעההחקירהבתוםקטין,

מגבילים.בתנאיםושוחררה

חייםסנ״צאשקלוןתחנתמפקד

הבלשיםפעילותאתשיבחבובליל

העוללטוב,הסוף״לשמחתנוואמר:

עשויההאםושלם.בריאלביתוהושב

אותוהרשלניהמעשהבתוצאותלשאת

ביצעה״.

לאתר:כנסולתגובות
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פ׳רויקיראיילת

x2בתיל׳בב׳תהחול׳םהקרדיולוג׳פולשנ׳תבסעררלקרדיולוגיהנ׳ח׳דהדםלח\ביתרחדשניס׳פול

n.9oלהירגעאפשרעמידדםלחץליתרחדשניס׳פולמצעג׳עפר׳,ג׳מאלדירשלבראשותו 1/u/tn

הפעולה

בהליךמבוצעת

צנתור.דמוי

מחדירהרופא

אלקטרודה

וגמישהחשי

עורקלתור

ומשחילהירך

עורקלתוראותו

הכליה״

באזורוייחודיחדשני^■יפול

חוליםלמאותמזוריביאהדרום

דם.לחץיתרעםהמתמודדים^^

לטיפולהעמידייחודיבטיפולמדובר

מוגדרלטיפול,עמידדםלחץיתרתרופתי.

שלושנטילתלמרותמתמידדםלחץכיתר

יותר.אותרופות

אדםבנימיליון120כ-מסכןגבוהדםלחץ

כליות,ממחלתעתבטרםבמוותבעולם

מוחי,שבץכגון:דם,וכלילבמחלות

עולהממחקריםלב.ספיקתואילבהתקף

ביתרהמטופליםמהאנשיםשליששכמעט

ערכיאתלאזןמצליחיםאינםדםלחץ

אלהחוליםועוד,זאתשלהם.הדםלחץ

ללקותשלושהפימוגברבסיכוןנמצאים

אנשיםלעומתקרדיווסקולארייםבאירועים

לאחרונהמבוקר.שלהםהדםלחץשיתר

והוכנסהמדטרוניקחברתע״יפותחה

בארץרפואייםמרכזיםבמספרלשימוש

לחץביתרלטיפול״סימפליסיטי״מערכת

)דנרבציהצריבהבאמצעותזאתעמיד,דם

מחקריםהכלייה.עורקיעצבישלכלתיית(

הפחתהמקנהזושיטהכיהוכיחומדעיים

לחץשלועקביתבטוחהמשמעותית,

יתרבחולישניםשלושעדלמשךהדם

הפעולהתרופתי.לטיפולעמידדםלחץ

מחדירהרופאצנתור.דמויבהליךמבוצעת

הירךעורקלתוךוגמישהזעירהאלקטרודה

לאחרהכליה.עורקלתוךאותוומשחיל

מופעלהכליה,בעורקלמקומושהוחדר

מבוקררדיותדרשמעביר)גנראטור(מחולל

אתלנטרלבמטרהrfנמוכהבאנרגיה

הסובביםהסימפתטייםהעצביםפעילות

ואינויחסיתקצרההליךהכליה.עורקיאת

זאת,עםיחדקבוע.שתלבהשתלתכרוך

הטיפול.ביצועלשםגבוההמיומנותנדרשת

הפעולה.למחרתלביתומשתחררהמטופל

באזורלראשונהבוצעההפעולהכאמור

היחידהמנהלגיעפרי,גימאלד״רע״יהדרום

של-פולשניתהתערבותיתלקרדיולוגיה

ברזיליהרפואיבמרכזהקרדיולוגיהמערך

לתושביתקווהמהווההטיפולוצוותו.

עמיד,דםלחץיתרעםהמתמודדיםהדרום

במתןלהמשיךמתכווןברזיליהחוליםבית

עפ״ימתאימיםשימצאולחוליםזהטיפול

זה.לטיפולהמקובלותההתוויות

לאתר:כנסולתגובות
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מבקששלאפטריוטהואסבת״פיני

בןשלו,לעירורקאךדואגאלאלעצמוכלום

לאמעולםשניםשלמהיכרותמיוחד,אדם

אמרלאחרים״,דואגורקלעצמודברביקש

לאחרסבח.פיניעו״דעלשלוםסילבןהשר

הכספיםגיוסעלדןגניבמלוןשדסקסו

לחה״מהמשנהסילבןקפץברזילי,לביה״דו

הסבדויםלביתוהגלילהנגבלפיתוחוהשר

״זהנור־ת.האישהשלמהמתוקיםונהנה

והתענג,השראמרבמימונה״,כמוטעים

שוב.שיחזורוהבטיחחטוףלצילוםהספיק
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nmnx vxבריאותעל
בתקציביקיצוץהיאהחמורההבעיר.נתנ׳הו,בנימיןשלפוליטיתרגילהואnnairבב׳ת-החול׳םק׳צו\

קשהארסס׳םלזרוקקלבחתונות.כתובהכסוהןבחירות,בעונתפוליטיותהבטחותבכללבריאות

המסעדהאםלבדוקשכחואשקלוןכשבע׳ר״תקרה,ד״להםבישלשמעוניאיתמרבהסכמיםלעמוד

האמריקניהמועמדבנז׳ד-עדש׳םאותנולהרגיעיכוללאח׳׳-אזרח׳ם,המסכןקצא׳יאכמומונופולכשרה

vv2ר^ש/^/מבית,המריבותשלמרותלנו,הזכירבירושליםשביקר

nDxp pnx

Zik959@gmail.com

99
Drawn

row Dn!7

ראש-

הממשלר,

הפרסומים

על״סצ׳את

תקציב״

כביכול

להמשר

בבי"הננ״ה

׳נחילי;

זהו

פר-בחירות

אקסלנס,

לכאורה״

TS1$$רא]TS1$$רא־עלהחדשההקיצוציםתכניתהנחתתלארורימיםספר;/-

$DN2$[רא$DN2$
שלנווהמקוצצתהקבועהבת-הלוויהלהיותשהולכתזושנו.

m^mהמתהפכתהקיצוציםחרבכילדעתנוכחנוהקרובות,בשנים

תקציביתלאינפוזיהממילאהזקוקההבריאות,מערכתעלפסחהלא

אלאדבר,יודעיעל-פיתקציבי-עתקשחסריםבלבדזולאתמידית.

למסקנהשמביאמהמהקיצוצים,הבריאותתקציבחמקלאהפעםשגם

כמשמעו.פשוטושלנו,בחייםמשחקשמישהו

המתנתהבייבי'בחילי;בית-החוליםכמובןהואהעניין,לכלשלנוהקשר

למ־ומתמיד,מאזלוחסריםהיותקציביםהדרום.אזורשלוהלא-מטופל

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$תקציביםלקבלשלוהראשוניםזכותולמרותבסביבתויחידהיותו

התקציביםעלכתבתיפעםלאהדרומית.בקו-החזיתהימצאותובגלל

בפריפריה.היותובגללהיחידשחטאוהזה,בית-החוליםבקופתהחסרים

להניעהתחילשמישהולאחרהיום,הממארת.המחלההיאהפריפריה-

עצ־בגללרבותפעמיםשנפסקממוגןחדר-מיוןשלבנייתוהמשךאת

מות

$TS1$עצמות$TS1$

$DN2$עצמות$DN2$אמו־ובנייתוהעצובהניגוןחוזרשובבתקציבים,ומחסורוקברים

רה

$TS1$אמורה$TS1$

$DN2$אמורה$DN2$לאחרבתקציבים.מחסורסיבה:אותהבגללנוספתפעםלהיפסק

ושימשיכובחזיתהנמצאיםהתושביםבזכותוהתעמרותדחייהשלשנים

השחוריםחשרת-הענניםבזמן-חירום,הולםרפואילטיפוללהימצא,

מאתנו,אחדכלשללראשומעלהחדשההקיצוציםתכניתשעורמת

להשקיעממהרתלאשהממשלהזהתרתי-משמע.החיבבשרחותכת

שהאוכלוסייהלמרותבבתי-החולים,הטיפוללשיפורתקציביםולהזרים

אנחנופרופורציה,ללאקצרההרפואיתוהשמיכהאחוזיםבעשרותגדלה

סגן-שררקאלאמלאהכמשרהשראיןשלמשרד-הכריאותזהיודעים.

קיבל־לאשמעולםב״ארוחות-חינם"המקצץלראש-הממשלההכפוף

נו,

$TS1$,קיבלנו$TS1$

$DN2$,קיבלנו$DN2$משולהשלנושהבריאותההוכחהזוהיאךיודעים,אנוזאתאתגם

טיפולשמקבליםמהנבחריםלמיכתפיו.עלבלתי-נסבלתמטלהלעוד

זלזולשלקשהתחושהאכפת?באמתובני-משפחתםהםחינםרפואי

תקצי־ולכןבפריפריהשאנחנולנוהמזכירההצפרדעאתלא?מתמשך,

בים

$TS1$תקציבים$TS1$

$DN2$תקציבים$DN2$כאב-הבטן.למרותלבלוענאלציםאנחנובאיטיות,לכאןמזרזפים

אזר־שלבזכויות-יסודפוגעתלא-שוויוניתקיצוציםשתוכניתוהאבל,

חים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$סיכוייםמקסימוםעםמציל-חייםרפואיטיפוללקבלבקו-עימות

מדועברורלאאמנה.ולכלחוקהלכלבניגודכברזהממוגן,בבית-חולים

חדר-מיוןבנייתעלrmוגזרוהרהיכו-עוזושר-האוצרראש-הממשלה

רקולאממוגןלהיותחייבבית-החוליםשכלבו-בזמןבאשקלון,ממוגן

שייפגעואזרחיםשלחייהםעלאחריותייקחמיברורלאגםחדר-מיון.

לאורלהתפללזהלנושנותרמהבמיגון.מחסורבגללהזהבבית-החולים

בעצמנו.חיינועלאחריותולקחתהמצב,

שלirnqrומדוברייתכןהקיצוץ,השתלשלותשלואנליםיקרבניתוח

בכךפוליטיקופוןלכאורהגוזרראש-הממשלהכלומר:בחירות.כלכלת

יעו־שדבריויודעכשהואממוגן,חדר-מיוןבנייתביטולעלמודיעשהוא

ררו

$TS1$יעוררו$TS1$

$DN2$יעוררו$DN2$ראש-העירשלאיומיוכשברקעשקרה,כפיבדיוקציבורית,סערה

כתגובת-בית-החוליםהשבתתעלורופאיובית-החוליםהנהלתושל

ויז־בית-החוליםשלהקיצוץאתמבטלשהואיודיעהואאו-אז,נגד.

כה

$TS1$ויזכה$TS1$

$DN2$ויזכה$DN2$.האישורהתקבלראש-הממשלה,שלבמשמרתהריבתהילת-עולם

לפניהתוכנית,אתולבטלהיוםלבואאזממוגן.חדר-מיוןלבנייתהסופי

השבחיםחסר-אחריות.מעשהיהיהזהבאיראן,אובעזהצבאיתפעילות

כביכולתקציב״״מציאתעלהפרסומיםלפיראש-הממשלהזוכהלהם

לכאורה.פר-אקסלנס,בחירותמסעזהו'ברזילי;בבי״חהבנייהלהמשך

פוליטיקה.רבותיי,פוליטיקה

במבצעמלפפונים

עונת-שישנהכפילדרך.יצאהבאשקלון,הפוליטייםהמלפפוניםעונת

ולהיבחרלבחוריכולתםככלעושיםשחקניםשבהבכדורגלמלפפונים

TS1$$בפו!TS1$$בפו־הבחירותבעונתגםכךבמחיר,המוכותכדורגלקבוצותעל-ידי

$DN2$!בפו$DN2$של'סיור-הכתובות'עונתמתחילהשבהעונת-מלפפונים,ישנהליםיקה

'הבטחותבסבבפותחיםאשרוהשנייה,הראשונהמהשורהפוליטיקאים

באש־הבחירותעונתלפתיחתההוכחהפוטנציאלי.בוחרלכלוחיוכים'

קלון,

$TS1$,באשקלון$TS1$

$DN2$,באשקלון$DN2$אותנושכיבדשלום,סילבןלפיתוח-הנגבהשרשלמכיוונוהגיעה

ומיהרהוזמןהשרבאשקלון.הליכודבכירישלבקשתםעל-פיבנוכחותו

בערבשטרח'מישבעונת-בחירות,יודעינוקאכלכאשרלעיר,להגיע

מוזמןהיהשלוםסילבןשלולהניחסבירכלומר:בשבת..יאכלשבת

לאהואאםלהגיעממהרהיהלאהואשלוש,אושנתייםלפנילאשקלון

כדילאשקלוןהגיעשלוםשסילכןלהניחסבירכלומר:מאוד.צריךהיה

להתוודעכדיוגםשנת-הבחירותתחילתעםפוליטייםנכסיםלצבור

המקו־ולנישוקיםלחיבוקיםלחיוכים,בתוספתהעתידייםבוחריולקהל

בלים

$TS1$המקובלים$TS1$

$DN2$המקובלים$DN2$כשו־שלום,סילבןעתיק-יומין.בנוהלשמדוברלמרותהדוחים,אך

על

$TS1$כשועל$TS1$

$DN2$כשועל$DN2$כשברא־הפרסומים,לפיעתקהבטחותפיזרומשופשף,ותיקפוליטי

שן

$TS1$כשבראשן$TS1$

$DN2$כשבראשן$DN2$ברור:להיותצריךאחדדבר'ברזילי;לבית-החוליםתקציביםהשגת

היושבשלוםלסילבןומאמיןבחירותבשנתלפוליטיקאיםשמאמיןמי

ליברזילי;תקציביםשישיגראש-הממשלה,שלכתפיועלכסרח-עודף

כשביה״חעכשיו,עדהרבהממנושמענולאהצבי.קרועלכספואתשם

לכלאולושנאמיןסיבהואיןהאזורלפיתוחכשרלוזקוקהיה■ברזילי

עכשיו.דווקאאחרפוליטיקאי

שףמאסטר

המסעדנות.בתחוםגםשלוהשליטהיכולתאתמוכיחשמעוניאיתמר

חברי-כנסתעלאייםכילנושסיפרולאחרימאסטר-שף;אומר:הווה

נוכחנואשקלון,אדמתעלרגליהםאתלהציביעזואשרונבחרי-ציבור

הפרסו־לפיהיה:כךשהיהומעשה״לבשל״.גםיודעהואכילדעת

מים

$TS1$הפרסומים$TS1$

$DN2$הפרסומים$DN2$אש־עירייתכילנו,התגלהמכובדים,מקומייםעיתוניםכמספר

קלון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$ליצלן,רחמנאכשרה,לאבמסעדהכשרשולחך׳לפתוחתכננה

מקום-עבודתוהואתל-אביב,נמלהקוראים:לידיעתתל-אביב.בנמל

חלםמעשהממשבתל-אביכ.'אתרים'חכרתמנכ״לשמעוני,איתמרשל

איתמרשללרשתושמןכדגנפלהאירוע,אתשתכנןמיפר-אקסלנס.

תל-אביב.בנמלשףוכלמסעדהכלמכירשהואלהניחשיששמעוני,

לפס־בסעודת-השקהועורהזו,הגורליתהטעותאתלעשותאפשראיך

טיבל

$TS1$לפסטיבל$TS1$

$DN2$לפסטיבל$DN2$מעורר-המחלוקת.'בריזה

וככית-מדרשםאשקלוןשלהרב-הראשיכחצרשהתחוללההמהומה

החרפהועלשלא-ייעשההמעשהשלבעטיוהחרדיםחכרי-המועצהשל

והטובהישןהסטטוס-קוואתסיכנהאשקלון,עללהמיטעתידשהוא

הסטטוס-קוואתשערערומאלהפחותיםמקריםעלכאן.קייםשעדיין

שמעוני,איתמרשלהדרמטיבבימויוכישראל.ממשלותנפלוהלאומי,

מיהביןכרצונו,הווליוםאתמעלהכשהואהעלילהאתלנווטשידע

המ־והמסעדהבדרךהבאהעירוניהמשברכיכראשות-העירייהשהכין

שוקצת

$TS1$המשוקצת$TS1$

$DN2$המשוקצת$DN2$למרותגואל.לסעודת-ההשקהובאכשרהבמסעדההוחלפה

מספרהאשקלוניםאותנומטרידותמאיתנו,שנחסכההמבישההסנסציה

העב־הזמר״גדוליעםשנחתמוהחוזהמסעיפיאחדמדועשאלות:

רי״,

$TS1$,העברי״$TS1$

$DN2$,העברי״$DN2$לכיסםשמשלשלתבעירלסעודת-השקהלהגיעאותםמחייבאינו

במסעדהדווקאשולחןלפתוחההוראהאתנתןמישקלים?מאות-אלפי

לא-כשרהמסעדהנבחרהמדועההוראה,שניתנהולאחרלא-כשרה?

מיהאםככף-ידו?שמעוניאיתמרמכירשאותותל-אביבבנמלדווקא

לא-כשרה,במסעדהשהוזמןכשרשאוכליודעאינוההוראה,אתשנתן

לנ־שישיודעאינוההוראה,אתשנתןמיהאםלא-כשר?אוכלעדייןהוא

קוט

$TS1$לנקוט$TS1$

$DN2$לנקוט$DN2$מיהאםתחילה?״במחשבהמעשה״סוףלמשל:כמוזהירות,כצעדי

העברי״הזמרמ״גדוליסמלית'הנחהלפחותביקשההוראה,אתשנתן

כעפר-תליהם?ולהתאבקאליהםעדלתל-אביבלהגיעשנאלץעל-כך

לכ־בנוגעבעתידמשאל-תושביםיעשהההוראהאתשנתןמיהאם

דאיות

$TS1$לכדאיות$TS1$

$DN2$לכדאיות$DN2$הציבורית?הקופהעל-חשבוןהעברי״הזמרב״גדוליההשקעה

ההוראהאתשנתןמיברור:אחדדברהיריעה.תקצרהאם?האם?האם?

צריךהלא-נכון,ובזמןהלא-נכוןבמקוםהלא-נכונה,המסעדהאתובחר

שהיהאוהסמכותאתלושהעניקתפקידמאותועצמואתלהשעות

שנ־החרדיםהקואליציהחברישכזו.תמיהותמעוררתלהחלטהשותף

רדמו

$TS1$שנרדמו$TS1$

$DN2$שנרדמו$DN2$,עלבונם,אתולבלועכבודםעללמחולעכשיונאלציםבשמירה

שמעוניאיתמרהוא:לומרשנותרכלאחרים.כידינעשיתכשמלאכתם
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אני

מאשים

ק>נרירוו

ברזיליהחוליםביתמנהללוי,חזיד״ה

לאהואובדיקהומודאג.כועסבאשקלון,

למיגוןתקציבמוצאתלאהמדינהאיךמבין

שלאמלחמה.שלבמקרהאצלוהמאושפזים

נסבליםהבלתיהתנאיםשדרוגעללדבר

שגרהשלימיםבסתם

עווי׳םאתעט*צילום:ק>נרירון

צודקלהיות"מסוכןאומרים:היוהםמה

וולטירטועה"כשהממשלה

)ה(
הת־המילים,מביןמטפטףזעם

סכול

$TS1$התסכול$TS1$

$DN2$התסכול$DN2$שקול.בטוןמבוטאהגדול

חזיד״רלטעות,אסוראבל

ברזיליהחוליםביתמנהללוי,

שלווהדבריםכועס.באשקלון,

מספיקמשקיעהלאהממשלהוברורים:חדים

חיימסכנתהפריפריה,אתמזניחהבבריאות,

אומרמשתלח.לאהואאבללו,קשהארם.

מא־לצפותאפשרמהכהווייתם.הדבריםאת

רם

$TS1$מארם$TS1$

$DN2$מארם$DN2$מינהלאגףמנהלהיההקורםשבתפקידו

במשדרביותרהבכיריםהתפקידיםאחדרפואה,

ראשירפואהכקציןשירתכןולפניהבריאות,

בצה״ל.

רוצה״אנילוי.ד״ראומררע״,מרגיש״אני

לביתשמיועדהתפקידאתלמלאמאוריבכל

אות־מתקצבתלאהמרינהאבלבדרום,חולים

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$.ציבורימאבקלאחררקנכון,אזמספיק״

המתוכנןהקיצוץאתלבטלהממשלההסכימה

ברזיליהחוליםביתמיגוןלפרויקטולהעביר

אבללושהובטחוהשקליםמיליון50את

שמ־מספיק.לאשזהלהרגישחשובלוילד״ר

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$שלשבמקרהביותר.חלקיבפתרוןרק

לאשלוהחוליםביתבדרום,כוללתמלחמה

מיליון50למאושפזים.מלאמיגוןלספקיוכל

300עםמוגןמרחבלבנייתמתוקצביםהשקלים

מההמיון.חדרשלולמיגוןחירוםלשעתמיטות

להסתפקייאלצוהםבברזילי?החוליםשארעם

בתפילות.

הפ־שלא׳לשלבמימוןרקזהשנקבל"מה

רויקט,

$TS1$,הפרויקט$TS1$

$DN2$,הפרויקט$DN2$השני״,לשלבכסףלנואיןבינתייםאבל

במצווה,התחלתאומרים?״איךלוי.ר׳׳רמסביר

בכלראשינומעלהמלחמהענניאותה.תגמור

נטפלאזגבוההבעצימותעימותיהיהואםיום,

לשלוחיכולהלאהמדינהשייפצעו.בחייליםגם

ניתוחוחדרינמרץטיפולעםזאתלעשותאותי

חולהנקבלאנחנואבסורד,יהיהזהממוגנים.לא

איתולרוץנצטרךואזומודרניממוגןמיוןבחדר

לאבדרךממוגניםולאישניםניתוחלחדרי

נמרץ?בטיפולאשפוזיצטרךהואואםממוגנת.

ממוגנת.לאדרךבאותהאיתולחזורנצטרךאז

ללכתיכוליםשלאהמאושפזיםעםנעשהומה

מחלקתהפגים?עםהיולדות?עםהמוגן?למרחב

יירואםנעשהמהבצריף.היוםשוכנתהילדים

גגתחתמתבצעכשהניתוחצנתור,בזמןטיל

וקרטון?״רעפים

ביתלמיגוןשדרושההנוספתהעלותמהי

כולו?החולים

כספיתמעמסהלא״זאתשקלים.מיליון120

״ברורכועס.הואהמרינה״,עלגדולהכזאת

אבלהריון,אתישנהזהאזטילפהשכשייפול

כריקורבןשיהיהלחכותצריכיםבאמתאנחנו

שלי?״הקריאהאתשיבינו

ידייםלהריםרוצהלא

שנהמחצייותרקצתלוי,ר״רשלטענותיו

הואהמיגון.בסוגייתרקנגמרותלאבתפקיד,

אלועלואזמנהלשהואהחוליםביתעלמביט

ההזנחה.עלוזועםשבמרכז,

גרוע?שלכםהמצבבמהעד

ביותרהמיושןהחוליםביתהוא״ברזילי

ביתשאיןחושבאניתשתיות,מבחינתבארץ.

איןשלנו.כמוממצוקותשסובלכלליחולים

שלוהאחרוןהחרששהמבנהחוליםביתעוד

רביםבמקריםהתשעים.שנותבראשיתנבנה

בתנאיםבחדראנשיםארבעהפהמאושפזים

׳וואלה,אומריםזהאתכשרואיםתנאים.לא

בבתימבקראנימגיע?׳לאהאלהלאנשים

בחדריםצוחקיםאנשיםרואהאחרים,חולים

למהבחדר.אחדאושנייםרקכשהםמוארים,

אצלנו?״לא

הב־אתלפתורבשבילעושההממשלהמה

עיות

$TS1$הבעיות$TS1$

$DN2$הבעיות$DN2$?שלכם

אבלתרומות,לחפשאותנושולחת״היא

המדינהמהבמקבילאותישואליםהתורמים

כשלושיםבברזיליחסריםהיוםכברנותנת.

בטיפולהמיטותאחיות.וכשלושיםרופאים

לעבוריכוליםוהזיהומיםצפופותמאורנמרץ

במסגרתחדשותמיטותקיבלנולחולה.מחולה

לשיםמקוםלנואיןופשוטהאחרוןההסכם

אותן".

בע־שמוקםבאשדודהחרשהחוליםביתגם

לות

$TS1$בעלות$TS1$

$DN2$בעלות$DN2$לוי.אתמרגיזשקליםמיליארדכחצישל

והאפש־למיגונושניתןהמלאהתקצובבעיקר

רות

$TS1$והאפשרות$TS1$

$DN2$והאפשרות$DN2$שר״פ(פרטייםרפואהשירותיבושיינתנו(

הרופאיםמיטבאתלאשדודשימשוךצער

לחזקנכוןיותרשהיהחושב״אניהדרום.באזור

חוליםביתלהקיםולאהקיימיםהחוליםבתיאת

ברזיליחולים,בתישניכברבושישבאזורחרש

שוויוןאיייצורזהברחובות.וקפלןבאשקלון

החולההמאושפזים.ובקרבהחוליםבתיבקרב

שיהיהבאשרור,שלוהרופאאתלבחוריוכל

אתנסגורבואאזויפה,נעיםיותרחוליםבית

הצוותיעשהמההריכיהאחרים.החוליםבתי

הבריאותמשרדפה?אותםנשאיראיךהרפואי?

לפרי־ואחיותרופאיםלהביאכרירבותעושה

פריה,

$TS1$,לפריפריה$TS1$

$DN2$,לפריפריה$DN2$לאשרור״.ילכוהםועכשיו

לה־חשובלוילד״רהרבים,הקשייםלמרות

דגיש

$TS1$להדגיש$TS1$

$DN2$להדגיש$DN2$המשדראתשזנחלרגעמצטערלאשהוא

מדבריםהזמן״כללאשקלון.והגיעהממשלתי

הואלכאן״,להגיערציתיאזפריפריה,על

סדרשינוילמעןלזעוקלהמשיךומבטיחמסביר

כאן״האנשיםהפריפריה.וחיזוקהעדיפויות

ידיים״.אריםלאאניכוח,הרבהלינותנים
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אתתספקלתל־השומר:נכנסתטבע

הילדיםבמחלקתנןטרילוןהחלבתחליף
זומרנווית זומרנוויתמאת

rt/7לבתילחדורטבעשלהמאבק

התינו־מזוןתחליףעםהחולים^^

קות

$TS1$התינוקות$TS1$

$DN2$התינוקות$DN2$חורשיםנמשך.נדטרילון,שלה

תחליפילשוקישראלטבענכנסהמאז

דנו־שלנוטרילוןעםבישראלהחלב

נה,

$TS1$,דנונה$TS1$

$DN2$,דנונה$DN2$בבביתרגללדריסתעתהזוכההיא

השומר.בתל״שיבא״גדולחולים

אתלספקהתחילהחוליםבית

שבההילדים,במחלקתהחלבתחליף

שחרורםלאחרתינוקותמאושפזים

עלשנאבקתבטבע,היולדות.מבית

רואיםהחלב,תחליפיבשוקמקומה

החוליםמבתילאהדבחדירהחשיבות

הק־המכרזלאורבמיוחדוהגדולים,

רוב

$TS1$הקרוב$TS1$

$DN2$הקרוב$DN2$לתינוקות.מזוןלהספקת

בביתניסיוןתקופתסייםנוטרילון

ובמקבילבחדרה,יפההללהחולים

באשקלון.ברזיליהיולדותלביתנכנס

כ־שלשוקנתחכיוםתופסנוטרילון

%2

$TS1$%2כ$TS1$

$DN2$%2כ$DN2$הג־להזדמנותמחכיםבטבעאך

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$:בהוראתייצאו,בקרובשבפתח

היולדותבתיכלהבריאות,משרד

תי־מזוןלאספקתחדשיםלמכרזים

נוקות.

$TS1$.תינוקות$TS1$

$DN2$.תינוקות$DN2$ביתלכלשבולעבר,בניגוד

מטרנהבלבד,אחדספקנקבעיולדות

שבהםהחדשיםבמכרזיםסימילאק,או

ספ־שניייבחרונוטרילוןגםישתתף

קים

$TS1$ספקים$TS1$

$DN2$ספקים$DN2$הנוסףהחידושיולדות.ביתלכל

איזהתחליטעצמהשהיולדתהוא

תינוקה.עבורבוחרתהיאהזוכיםמבין

מיליוןשלהגבוההתשלוםגםלפיכך

לאבמכרז(מינימום)תשלוםשקל

יולדות.בבתיכבעברשליטהמבטיח

לראשונהחילקהבריאותמשרד

אשכולות,לשלושההיולדותבתיאת

הג־ההצעההספקים.יתמודדועליהם

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$באשכולזכייהמבטיחהביותר

לשנההלידותמספרעםיולדות,בתי

השפעההחוליםלבתיביותר.הגדול

בתחוםהשוקנתחיעלוישירהחזקה

%08כ־%׳שלהתאמהוישהתחליפים,

בביתמסויםמסוגתחליףקבלתבין

מכן.לאחרלרכישתוהחולים

נוטרילוןלמכרזים.מחכיםבטבע
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רפואיים

נמוכים

מתקבלים

בהבנה״

הבריאותמערכת

יכולהבישראל

בהישגיםלהתגאות

אבלמפוארים,

ביוקרההשחיקה

וההפרטהובתקצוב

מאיימותהזוחלת

עתידהעל

אתלחציל

הציבו!המנזר

12זיינז־ר־ננץרוני
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הציבוויnniאתלהציל

www.TheMarker.com

קורס?ציבורישירותאומצוינותשלאיהבריאות:מערכת
שלהתפתחותהבגללכבדצלעליהמוטלכיוםאבלבישראל,הציבוריבמגזראורלנקודתנחשבתהציבוריתהבריאותמערכת

ייעודהציבורבשירותרואיםשאינםרופאיםשלחדשודורמספקלאתגמולהפרטית,הבריאותמערכת

המיקהועזת

אלישללמותו

קבעההותיץ

711היה"הטיפול

סטנדרטים

nn"1 nn

לתיםשגרם

עהלהרים

אלהאםולשאול:

האםהסשררטים,

הצינוריתהמש־נת

קורסת?

לינדר־גנץרוני לינדר־גנץרונימאת

''
הגו׳קרשלפניו

לפנינהטכומקולורדו""

המפורסמותלפכיםכחודש

ג׳יימסכעולם;והשכואות

סטודנט24ה-כןהולמס

כאוכיכרסיטתלרפואהמכריק

למוותירהקולורדו,

כוספים58ופצעאיש12כ-

הסרטשלהככורהכהיורכת

האכירשלעלייתו״כאטמן

חאפל״.

מסתיימתלאשכאןאלא

זמןהקורבנות.שלהטרגדיה

כיהתבדרהטבחלאחרקצר

במתקפהמהפצועיםרבים

הטיפולאתלממןיכוליםאינם

האשפוז,עלויותואתבהם

ביטוחברשותםשאיןמאחר

שלהםשהפוליסותאורפואי

הטיפולים,מימוןמוגבלות.

אלפילמאותלהגיעשעשויים

הואיותר,ואףלפצועדולרים

חשבונם.על

סיפוריםהמזל,למרבה

נפרץחזוןאינםעדייןכאלה

הבריאותמערכתשבהבישראל,

ציבוריתהגדולבחלקההיא

פיעלמבוטחיםהאזרחיםוכל

ממלכתי,בריאותביטוחחוק

מלאטיפוללהםהמבטיח

למצבםקשרבלימקרה,בכל

כלעםלמעשה,הכלכלי.

שמוטחתהקשההביקורת

הציבוריתהבריאותבמערכת

ראשיומצדהציבורמצד

קונסנזוסכמעטישהמערכת

היעילותהמערכותאחתשזוהי

הציבורי.במגזרוהמצוינות

ניתןהזאתהמצוינותאת

לאפשוטים.במדדיםלכמת

הישראליםשכלבלבדזו

בריאות,בביטוחמבוטחים

מדדיםעלשבהסתמךאלא

היאישראלאובייקטיביים,

באיכותמעולםהמובילותבין

החייםתוחלתהבריאות:מערכת

היאלמשל,בישראל,גבריםשל

שווייץ,אחריבעולםהשנייה

ממוצעלעומתשנה,7.97

גםשנה.9.67שלעולמי

גבוההנשיםשלהחייםתוחלת

)מקוםשנה5.38מהממוצע,

ממוצעלעומתבעולם(שישי

שנה.2.28שלעולמי

ההשקעהשבהאגב,ארה״ב,

מההשקעהכפולהבבריאות

אךבאירופההממוצעת

פרטית,בההבריאותמערכת

בשנילממוצעמתחתנמצאת

שלהחשובבמדדגםהפרמטרים.

נמצאתישראלתינוקותתמותת

8.3לעולםביחסמצויןבמקום

לידות,000,1לכלמוותמקרי

העולמילממוצעמתחתהרבה

אףזאת,מוות.מקרי4.4של

שלמות,אוכלוסיותשבישראל

לאוהחרדים,הבדוויםבהן

הפסקותאוהריוןמעקבמבצעות

ושיעורמומים,שלבמקרההריון

גבוה.בהןתינוקותשלהמוות

מקרי5.6ישלמשל,בארה״ב,

000,1לכלתינוקותשלמוות

הממוצעמעלהרבהלידות

העולמי.

הציבוריתהבריאותמערכת

בעיותיה,שללעלבישראל,

אתמאחורהרחקמשאירה

שניצניהאףהפרטית,המערכת

מנכ״ללעין.נראיםכברזושל

רוניפרופ׳הבריאות,משרד

חשובאינדיקטורמצייןגמזו,

המערכתשללדומיננטיותנוסף

המכריע״הרובהציבורית:

עובדיםהטוביםהרופאיםשל

ורואיםהציבוריתבמערכת

ואתהעיקריעיסוקםאתבה

זההמקצועית.יוקרתםמקור

אחריםמחלקיםמאודשונה

שאנשיםהציבורי,השירותשל

למגזרבדרךתחנהבהםרואים

והפרטי״.העסקי

הדחיפהכימוסיףגמזו

מלמטה,מגיעהלמצוינות

״האטרףעצמם:מהרופאים

הממוצעהישראליהרופאשל

אתלמדינהלהביאהוא

בכנסיםרואהשהואמהכל

החניתבחודושנמצאבחו״ל

שלוהשאיפההרפואה.של

הניתוחבביצועמסתכמתלא

בהבאתאלאושוב,שובהרגיל

שיטתעורטכנולוגיה,עור

מאמרים.ובפרסוםטיפול,

הרופאיםשלהזאתהשריטה

שהםלכךגורמתהישראלים

לעברקדימהדוחפיםהזמןכל

חרףטכנולוגית,התקדמות

מהיעדרהנובעיםהקשיים

אדם.וכוחתשתיות

מאחרלכך,״בנוסף

מיוחדמעמדיששלרופאים

ברופאיםהמחסורבשל

הטוביםהרופאיםעלוהתחרות

ללכתמבקשותההנהלות

עםקוליישרומנסותלקראתם

לטכנולוגיה,הנוגעבכלהעולם

שאםיודעהחוליםביתמנהל

לאהמצויןהרופאיקרה,לאזה

אצלו״.יישאר

המערכתשליתרונה

מחולשתהגםנובעהציבורית

״בשונההפרטית.המערכתשל

בתיבעולם,אחריםממקומות

הםבישראלהפרטייםהחולים

מרכזילאמחקר,מרכזילא

פיתוח״,מרכזילאהוראה,

׳ברה׳״העולםגמזו.אומר

מאתנויותרהרבהלפרטי

אפילוהאחרונות.השנה30ב-

כמולכאורהציבוריותמערכות

באחרונההחליטוהבריטית,זו

בבתיהפרטיתשהפעילות

שלבהיקףתהיהלאהחולים

ישאצלנוואילו499מ-יותר

שאושרו%6-%5עלקשהויכוח

אלהרפואיתתיירותלצורך

הפרופורציות״.

תינוקותתמותת

לידות,000,1לכלבלידהמוותמקרימספר

2010נתתי

יפאן

נורווגיה

גרמניה

צרפת

ישראל

דנמרק

אוסטרליה

קנדה

ארה׳׳ב

טורקיה

גברים2010שוניחייםתוחלת

שווייץ

ישראל

ושוודיה

)גרמניה

ארה״ב

OECD

)ממוצע

משוקלל(

הבריאותמטרדמקור:

בריאותהחתנים

לבריאות,ההוצאהמסךהציבוריהמימוןשיעור

2010נתוני

הולנד

דנמרק

שוודיה

יפאן

גרמניה

ממוצע

אוסטרליה

שווייץ

ישראל

ארה״ב

כתבקשראיןמיםמצו
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לעשותהחובה

חובהביטוח

באחרונהלארה״ב.בחזרה

טיימס"יורק"נירפירסם

עלשמעידמטלטלתחקיר

הבריאותמערכתשלכישלונה

כיחשףהעיתוןהאמריקאית.

הפרטיתהחוליםבתירשת

הורתהhcaבארה״ב,הגדולה

טיפוליבחוליםלבצעלרופאים

מסוכנים,בחלקםמיותרים,לב

עלהכנסותיה.אתלהגדילכדי

ברשתקרדיולוגיםהתחקיר,פי

מיותריםטיפוליםלתתנהגו

להצדיקכדיאבחוניםלזייףואף

המיותרים.הטיפוליםאת

מערכתעלהביקורתכלעם

ניתןהישראלית,הבריאות

ביטחוןשלבמידהלקבוע

יכולהלאכזאתתופעהכי

העובדהבשלולובה,להתרחש

רופאיםמתגמלתאינהשהיא

נון,בןגביפרופ׳פעילות.לפי

לניהולמהחוגבריאותכלכלן

באוניברסיטתבריאותמערכות

םמנכ״לולשעברשבעבאר

כיאומרהבריאות,במשרד

אחרות,למערכותבניגוד

תמידציבוריתבריאותמערכת

ממערכתיותריעילהתהיה

לכך״הסיבהפרטית.בריאות

סובלותבריאותשמערכותהיא

יהודייםמובניםשוקמבשלי

נון.בןאומרהבריאות״,לתחום

הואהראשוןהכשל

יוצרההיצעבריאותשבכלכלת

איןלצרכןלהפך.ולאביקוש,

באופןלהחליטויכולתמידע

רפואיתפרוצדורהעלרציונלי

ההחלטותומרביתאחרת,אוזו

ספקאוהרופאבידינתונות

שספק״ברגעהשירותים.

המטרהפרטי,הואהשירותים

רווחים״,להשיאהיאשלו

השיקולאם״גםנון.בןאומר

תמידהואהמטופל,טובתהוא

כדירפואיתיתרלעשייתייטה

שמוכרכאילוזהיותר.להרוויח

הביתלמשקמכתיבהיההירקות

קונה.שהואהירקותכמותאת

פרטיתבריאותמערכתכלומר,

ומעברמעלבעשייהמראשלוקה

זהרפואיים.משיקוליםלנדרש

בריא״.לאוגםיקרגם

שעליוהשניהשוקכשל

הביטוח.הואנוןבןמצביע

הבריאותשמערכת"ברגע

ביטוחעלומבוססתפרטית

שכבהתהיהתמיךוולונטרי,

תעריךשלאבאוכלוסייה

הרפואייםהסיכוניםאתנכון

אתתבטחולאוהכספיים

אנילעצמו:חושבאדםעצמה.

לייקרהלאבריא,אניצעיר,

בסיכוןאנשיםרקואזכלום.

הביטוח,למעגלמצטרפיםגבוה

גבוהות.פרמיותהיאוהתוצאה

הואלכולםחובהביטוחלכן,

סבסודלהבטיחהיחידההררך

וגםהצעיריםגםשנוהדדי,

למימוןתורמיםהבריאים

סבירים״.והמחיריםהמערכת,

חסידיאפילוואולם

הישראליתהבריאותמערכת

בהשגםלהכחישיכוליםלא

שמאיימותרבותבעיותיש

הישגיהאתולקעקעלהרוס

שבועייםלפניהשנים.רבי

לכךמוחשיתדוגמהקיבלנו

שחקרההבדיקהועדתכאשר

לשעבר,טבעיו״רשלמותואת

לאהואכיחשפההורביץ,אלי

למותושקדמובשעותטופל

במחלקהסבירבלתיעומסבשל

אליוניגשלאבשיבא:הפנימית

הבעייתיותהדםבדיקותרופא,

לידיעתהובאולאשלו

הידרדרומצבוהרפואיהצוות

המסכםבדו״חבמהירות.

״הטיפולכיהוועדהקבעה

היהלמנוחשניתןהרפואי

מקובלים״סטנדרטיםפיעל

גבהלהריםלרביםשגרםמה

הסטנדרטיםאלהאםולשאול:

הדברפירושהאםהמקובלים,

הציבוריתהבריאותשמערכת

קורסת?

שלתוספתדוושה

שקליחהיליאתי

לצדביותר,המדוברתהבעיה

השחיקההיאהזוחלת,ההפרטה

נתוניםכמההנההתקציבית.

ההוצאההיטב:זאתשממחישים

בישראלבריאותעלהלאומית

הגולמיהמקומימהתוצרכשיעור

לעומת99.7ב-מסתכמת)תמ״ג(

במדינות96.9»׳שלממוצע

oecdהפער,אתלהשליםכדי

דרושהבריאות,מומחיאומרים

שקליםמיליארדישלתוספת

יעדבדיוקלאלמערכת

שקלכלעלהמאבקלאורמעשי

ביןהאחרונותבשניםשמתנהל

קופותוהבריאות,האוצרמשרדי

הציבוריים.החוליםובתיהחולים

הציבוריתההוצאהשיעורגם

ההוצאהמכללציבורי()במימון

החברותלעומתנמוךבריאותעל

היההוא2009ב-£0ב>ם

%7.17שלממוצעלעומת%5.85

זאת,לעומתהפרטית,ההוצאה

הגיעהוכברהשניםעםנוסקת

הלאומיתההוצאהמסך409לכ-

בהרבהגבוהנתוןלבריאות

המפותחות,במדינותמהממוצע

שלהציבוריהאופיעלשמאיים

הישראלית.הבריאותמערכת

שלהעיקרייםהמרכיבים

האדירההפרטיתההוצאה

המשלימיםהביטוחיםהם

מזיניםשבתורםוהפרטיים,

קרובהפרטיות.המערכותאת

מחזיקיםמהישראלים809ל-

משלים.אופרטיבביטוח

ההשקעהביןהאדיריםהפערים

המערבבמדינותהנהוגה

בבריאותהציבוריתלהשקעה

מהאתהיטבמשקפיםבישראל

בו:נתקלישראליכלשכמעט

ומחסורצפיפותארוכים,תורים

אדם.בכוח

המיטותשיעורלמשל,כך

נמוךבישראלכללילאשפוז

שבמדינותמזהמשמעותית

מיטות9.1כ-בארגוןאחרות

ממוצעלעומתנפש,000,1ל-

במדינותמיטות4.3של

oecdתפוסההיאהתוצאה

אתרבותפעמיםשעוברת

אשפוזהמרבית,הקיבולת

שיטתוהפעלתבמסדרונות

החוליםבתיהחמההמיטה

כרימאושפזיםלשחררממהרים

וכךהבא,לחולהמיטהלפנות

החולהשלהממוצעתהשהייה

נמוכההחוליםבביתהישראלי

לעומתימים,ארבעהיחסית

oecdבמדינותבממוצע3.6

התקציביתשהשחיקה״ברור

בסטנדרטיםלירידהמביאה

גמזו.מודההמצופים",

ובתשתיותאדםבכוח״השחיקה

שסטנדרטיםלכךגורמת

מתקבליםנמוכיםרפואיים

שניצמדבמקוםבהבנה,

הרפואי״.הזהבלסטנדרט

המצוינותעלמאייםזההאם

הציבורית?הבריאותבמערכת

המצוינות,מעלעננה״יש

החדששהדורמכךנובעתוהיא

אתשולללאהרופאיםשל

במערכותלעבודהאפשרות

אתשוללולאבלבד,פרטיות

מגווןאתלהקטיןהאפשרות

שלו.והענייןהעיסוקתחומי

שרופאבטוחיםהיינותמיד

קליניתפעילותלשלבירצה

יותרכיוםומחקר.הוראהעם

אומריםצעיריםרופאיםויותר

רופאים,קבוצתליאצור׳אני

הבסיסיתההכשרהולאחר

שנים5-7ו-הציבוריתבמערכת

יחדנעבורבכיריםכרופאים

גםנובעזההפרטית׳.למערכת

הפרטיתהרפואהמהתעצמות

המשאבים,ממגבלתוגם

נוסףהאחרונותובשנתיים

גדולחלקשלהתסכולגם

מאבקמתוצאותמהרופאים

הרופאים״.

מהפקולטהגלזר,קוביפרופ׳

אביב,תלבאוניברסיטתלניהול

שלהגדוליםשימיהסבור

״בעברמאחוריה:כברהמערכת

עםמצוינת,מערכתהיתהאכןזו

מצוין,אדםכוחשלנדירשילוב

ממלכתיבריאותביטוחחוק

יחסיתצעירהואוכלוסייהמעולה

בריאות״,שירותיפחותשצורבת

המערכתלכך,״בנוסףאומר.הוא

העלייהיריעלמשמעותיתחוזקה

ואנשיםמרוסיהרופאיםשל

בתוךונשארוגדלומצוינים

המערכת".

שונה:המצבלדבריו,כיום,

נשאריםמהרופאיםרביםאם״גם

ועודהציבוריתבמערכתרשמית

אלהמוניתנטישהניכרתלא

פחותהםהפרטית,המערכת

גדולחלקבה.נוכחיםופחות

פרטית,לעשייהמוקדשמזמנם

למערכתשלהםוהשייכות

מצטמצמת״.הציבורית

עללהביטמציענוןבן

מסקנות:ולהסיקבארה״בהנעשה

שבאהישראליהפרדוקס״את

ניתןהאחרוןבעשורביטוילידי

השוואהבאמצעותלהמחיש

שעוברתהבריאותלרפורמת

בעודבארה״ב.הבריאותמערכת

לקראתהולכיםשהאמריקאים

בבריאות,מהפכניתרפורמה

שלהעיקרוןאימוץשכוללת

בישראל,הנהוגלכלביטוח

מודלאתדווקאמחקהישראל

ותחרות,הפרטהשלהאמריקאי

למדוכברהאמריקאיםשאפילו

יעיל״.אינוכמהעד

״רובשזו:חני

nuiroהטובים

במערכת

unn (Ujir

מקצועית,ליוקרה

לחלקיםטי

בשירותאחרים

שרואיםהציבורי

תחנהרקבה

הפרםלמחר

אם״גם1111קוני

מהרופאים

במערכתנשארים

הםהציבורית,

בה.נוכחיםפחות

מזמשגזולחלק

לעשייהתוקדש

והזוהותםפרטית

המערכתעם

הציבורית

מצטמצמת״

לכתבהקשראיןלמצולמים לכתבוקשראיןלמצולמים
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לנוקשה

לג״ס

רופאים
לויחזיד״רמונהשנהכחצילפני

מאזברזיליהחוליםביתלמנהל

להתמודדהספיקהואלתפקיד,שנכנס

עםמטופלות,שתישלמותןעם

איוםועםהרפואיהצוותנגדאלימות

כשביתהמיגוןפרויקטהמשךעל

בעורפונושףבאשדודהחדישהחולים

להישארמעדיפיםוכשהמתמחים

להגשיםנחושלויד״רהארץ,במרכז

עלדגשלשיםשלו:המטרותאת

התדמיתאתולשפרהשירותאיכות

אוליואזהחוליםביתשלהשלילית

יגיעוהרופאיםגם

חדדשמוליק רוקחאביצילום:||חדדשמוליק

החו־ביתאתהיטבהכירלויחזיד״ר

wzr/r/r

$1ST$וחהwzr/r/r$1ST$

$2ND$וחהwzr/r/r$2ND$לת־שמונהלפניבאשקלוןברזילילים$TS1$,לת$TS1$

3Cבמסג־שכןהרפואי,המרכזמנהלפקיד

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$הרפואהמינהלכראשהקודםתפקירו

החו־בתיצורכיביןתיווךהבריאות,במשרד

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$הכיןלאזהאפילואבלהבריאות.משרדלבין

התשתיותבשטח:לושציפתההקשהלמציאותאותו

בע־מתנהלתהממוגןהאשפוזבנייןבנייתישנות,

צלתיים,

$TS1$,בעצלתיים$TS1$

$DN2$,בעצלתיים$DN2$תפו־מולאלאדםבכוחהמורמחסוריש

סה

$TS1$תפוסה$TS1$

$DN2$תפוסה$DN2$בביתאמוןומאבדהולךוהציבורבמחלקותמלאה

הרפואי.ובצוותהחולים

והפיזיותהאדמיניסטרטיביותבבעיותרילאואם

ביתאתלנהלכשהסכיםבחשבוןלויד״רלקחאותן

לתפקי־הראשוניםשבחודשיםהריהדרומי,החולים

דו

$TS1$לתפקידו$TS1$

$DN2$לתפקידו$DN2$מיטלהיולדתטראגיים:מוותמקרישניאירעו

אותו;שררהולאקיסרילניתוחנכנסהרבוש

נפטרהבטן,מכאבישסבלהאוחיון,וגילה

הנראהככלסי.טילבדיקתשהובאהלאחר

ד״רהניגוד.מחומרילאחדרגישותבשל

השו־הנפיץלמצבתזכורתגםקיבללוי

־ר

$TS1$השור$TS1$

$DN2$השור$DN2$ובניהחוליםלביןהרפואיהצוותבין

הג־המחלקהכשמנהלתמשפחותיהם,

ריאטרית

$TS1$הגריאטרית$TS1$

$DN2$הגריאטרית$DN2$.מנהלעבורמעטלאהותקפה

ונ־שנהכחצילפניהארץממרכזשהגיע

דרש,

$TS1$,ונדרש$TS1$

$DN2$,ונדרש$DN2$המערכתאתללמודשריפות,לכיבויבמקביל

בתוכה.ולהשתלב

ביתבנייתביניהןבאופק,רבותדאגותעודכשיש

מה־רופאיםבהבאתוהקושיהשכנהבאשדודהחולים

מרכז

$TS1$מהמרכז$TS1$

$DN2$מהמרכז$DN2$מי־חציעדשלמענקיםלהםשמוצעיםלמרות

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,לשמההשליחותאתלבצענחושלויד״רשקל

בעיתון״הכתבותהפריפריה.אתלחזקהגיע:הוא

פר־שיש״פרסמולוי.ד״ראומרמחמיאות״,היולא

שיות

$TS1$פרשיות$TS1$

$DN2$פרשיות$DN2$ביןלסכסוך)הכוונהבכיריםרופאיםעםוסכסוך

ד״רהיוצא,החוליםביתלמנהלאורןשמואלפרופ׳

זה.אתבודקהבריאותמשרדושמבקרש.ח(שרף

אבלנוראי,הואהמיגוןנושאתשתית,בעיותפהיש

עצוםפטריוטיזםלוקאלעםחוליםביתשזהידעתי

שבומשהוומגשיםלפריפריהבאאניאותי.חיזקוזה

לפה״.באשאניהסיבהוזושנותיי,כלעסקתי

רציתיכילברזיליבאתי

בשמועותלוותהלברזילי57לויר״רשלהגעתו

עלהודיעשרףשמעוןכשד״ררבות.ובספקולציות

עבודה,שנות26אחריהחוליםביתמניהולפרישתו

ההוד־פוטנציאלי.כמועמדלויד״רשלשמועלה

עה

$TS1$ההודעה$TS1$

$DN2$ההודעה$DN2$והיוהתעכבהלויד״רשלבחירתועלהרשמית

האםמתלבטהואכישטענוהחוליםבביתגורמים

הזד־ולקבללהמתיןאוברזיליאתלנהללהסכים

מנות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$וולפ־החוליםבביתהתפקידאותואתלמלא

מון

$TS1$וולפמון$TS1$

$DN2$וולפמון$DN2$,גדו־לתקציביםזוכההדברים,שמטבעשבחולון

לים

$TS1$גדולים$TS1$

$DN2$גדולים$DN2$.יותר

לביתהיובלחגיגותבטקסגברורקהשמועות

עלהברזילי,אתלנהלנבחרשכברלוי,ד״רהחולים.

דבריםהיו״לאהבריאות.משרדבשםובירךלדוכן

היתה״לאלראשונה.לשמועותמתייחסהואמעולם״,

התמה־היתהוולפםון.עלהתמודדותהיוםולאאז

מהות

$TS1$התמהמהות$TS1$

$DN2$התמהמהות$DN2$הב־משרדנציגהייתישבהשנההיתהזוכי

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$להס־להגיעהניסיוןבמסגרתהרופאיםעם

כם

$TS1$להסכם$TS1$

$DN2$להסכם$DN2$.כמולאומית,ברמהבפרויקטיםעסקתיהקיבוצי

אניהאםהיתהוההתלבטותאדםכוחמיטות,תקני

הלכתיהפרויקטים.לסיוםעדהגעתיאתלדחותרוצה

רציתי״.כיאלאעליי,כפוכילאבברזילילמשרה

הואהיובל,חגיגותבטקסשלוההתבטאותלגבי

אותיושאלהמלוללאההדוברתאליי״באהמסביר:

פהשישלהאמרתינכנס.כמנהלאותילהציגאם

החגביוםכבודוומפאתשרף,שמעוןד״ראחד,מנהל

אניהבריאות.משרדכנציגובירכתיעמדתישלו,

מאוד״.יפהמעשההיהשזהחושב

להגיעהאםלויד״רשלההתלבטותעלהשמועות

במ־להישאראוהארץבררוםחוליםלביתלכאורה

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$צריךעמןהקשותהבעיותאחתרקעעלצמחו
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השלי־התדמיתהחולים:בביתהרפואיהצוותלהתמודד

לית.

$TS1$.השלילית$TS1$

$DN2$.השלילית$DN2$גםעבודה,הרבהלוישזהשבענייןיודעלויד׳׳ר

וגםלעבודהיכןלבחורשצריכיםורופאיםמתמחיםבקרב

לע־״צריךמשרת.הואאותםהתושביםאלפימאותבקרב

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$,ולעשותהחוליםביתבתוך״לפעולאומר.הואהמון״

והשירות.החוליםעםהשיחרמתלגבימגווניםתהליכים

ולהפוךהחוצהדבריםהוצאתשלתהליכיםישלכך,מעבר

העיתונותעםהאהבה-שנאהיחסימהקהילה.לחלקאותו

שיידעוכריבעיתונותלהשתמשצריךאבלמורכבים,הם

וטעויותרעיםדבריםגםישנכון,טובים.תהליכיםפהשיש

המ־עםלדברצריךהעומק.במלואבהםומטפליםשקורות

דיה

$TS1$המדיה$TS1$

$DN2$המדיה$DN2$כלישתתפושבובתהליךפותחיםאנולכןלטייח.ולא

מכי־שלאמשהועםשמתמודדתהנהלהעודלאהעובדים,

רים,

$TS1$,מכירים$TS1$

$DN2$,מכירים$DN2$ביתממאמץכחלקאמותיובדלתיתמודדמנהלכל

העוב־בקרבהתדמיתאתישנהזהלמעלה.לנסוקהחולים

דים,

$TS1$,העובדים$TS1$

$DN2$,העובדים$DN2$נשנהזהובאמצעותכאןעושיםשהםבמהיתגאוהם

איזהישהציבור.בעינינראההחוליםביתשבההדרךאת

הציבור״.בעינימצטיירהואשבהבדרךעוול

שנפטרהאמאפהיש

תדמי־עוולנעשההחוליםשלביתטועןלויכשד״ר

תי,

$TS1$,תדמיתי$TS1$

$DN2$,תדמיתי$DN2$שרואהכמנהלשלוהמבטנקודתאתלהביןאפשר

לע־שממשיךהרפואי,הצוותשלהמסירותאתמבפנים

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$מהמציאותלהתעלםקשהמנגדאךהקשיים,למרות

וגילהדבושמיטלשלהטראגימותןעלהפרסומיםבשטה.

למסמס.קשהיהיהלוישלד״רשליליהריצרואוחיון

נדירמסיבוךנפטרההיאדבושמיטלשל״באירוע

"הייתילראשונה.לאירועיםלויר״רמתייחסמאוד״,

המשפ־עםולשיחהמוותלקביעתושותףהמהלךבכל

חה.

$TS1$.המשפחה$TS1$

$DN2$.המשפחה$DN2$מקצועיקושיאיזהשם,היווהאחיותהרופאיםטובי

יולדותמחלקתממניביקשובחמלהאיךהיה.זהורגשי

חוםעליווהרעיפולבריתערשבועהתינוקאתלהחזיק

כמקובלמתבצעהתחקורהפשוטה.האדםאהבתובגדים,

הב־למשרדהועברהחומרכלהבריאות,משרדידיעל

ריאות.

$TS1$.הבריאות$TS1$

$DN2$.הבריאות$DN2$שכ־נדירסיבוךעלמדברתשלנוהעבודההנחת

שהוא

$TS1$שכשהוא$TS1$

$DN2$שכשהוא$DN2$אחוז.80ל־מגיעממנוהתמותהשיעורמתחולל

כימאוד,ארוךזמןבמשךכאריותנלחמוהצוותאנשי

כזה״.דברתופסתלאהנפש

המשפחותעםלויד״רנפגשאוחיון,גילהשלבאירוע

הואאמם",אתאיבדו״הםהביקורת.אתלדבריו,וספג,

עלורגשית.מקצועיתלנווכואבקשהאירוע״זהאומר.

ומונתההבריאותלמשרדמידדיווחנווהנהלים,החוקפי

שנ־אמאישתום.עדפעולהמשתפיםואנוחקירהועדת

פטרה

$TS1$שנפטרה$TS1$

$DN2$שנפטרה$DN2$העלוהםלשטיח.מתחתאטאטאלאאניכזהודבר

אניהחקירה.עםפעולהנשתףואנואותן,וקיבלתיטענות

החקירה,עםפעולהמשתףבענייןשנגעמישכלמתחייב

דיברתילהיעשות.שצריכיםמקצועייםתהליכיםואלה

ביקנרכרטיס

רעות,תושבלוי,חזיד״ר

ילדים,לשלושהואבנשוי

העבריתבאוניברסיטהלמד

כקציןשירתלויד״רבירושלים.

מומחהוהואראשירפואה

פלוגתאתהקיםהואלכירורגיה.

הנח״לחטיבתשלהרפואה

שלרפואהקציןשימשהחדשה,

רפואהומפקדסגןהגליל,עוצבת

הצפון.פיקודשל

שירותובמהלךהשתתףלויד״ר

לסיוערפואיותבמשלחות

אלשהגיעוצה״ל,שלהומניטרי

וטורקיה.מקדוניהקניה,זאיר,

השאר,ביןטיפל,לבנוןבמלחמת

בהכוחותינו,אשתקריתבפצועי

שיירההאווירחילמטוסיהפציצו

מגדודכוחותהכוללתישראלית

שיריון.וכוח931

רפואהכקציןכהונתובמסגרת

עללויד״ראחראיהיהראשי,

הציודמשקשלמחדשבנייה

שחרורו,לאחרבצה״ל.הרפואי

לסמנכ״ל2007בדצמברמונה

במשרדרפואהמינהלוראשבכיר

עדבתפקידכיהןהואהבריאות.

שמונהעד2012פברוארחודש

ברזילי.החוליםביתלמנהל

ניתוח"לחדר

צריךאניממוגן

תרומות?לחפש

מרתיח,זה

עלעולהולא

ועכשיוהדעת.

ביתלידיבונים

חדשחולים

מודרניסופר

בוומשקיעים

פהכשישכסף,

לאחוליםבית

600עםקטן

מיטות"
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״עמדתי

שצריךהיא

לידלדבר

החולה

בעברית

נעשהואנו

שהדברים

יתרחשו

בעברית,

החולהכי

לפחדנכנס

כשמדברים

לאלידו

בעברית.

פועליםאנו

כעת

להנגשה

בהיבט

אבלהפיזי,

להנגשהגם

תרבותית

לשונית״

הדרךזוהתחבאנוולאהאירועאחריהעיתונותעם

השירות״.אתלשפרהיחידה

לנ־אווירכמונחוץוהמוניטיןהשירותשיפור

שימה

$TS1$לנשימה$TS1$

$DN2$לנשימה$DN2$יחסיםעללשמורכדירקלאהחולים,לבית

כדיגםאלאמשפחותיהם,ובניהמטופליםעםטובים

לה־מתקשים״אנוומקצועי.מיומןאדםכוחלהביא

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$״הסרהלוי.ד״ראומרלפה״,איכותיאדםכוח

מיטותלנוחסרותלפחות,אחתפנימיתמחלקהלנו

פערעללגשרצריךרופאים,לנוהסריםבכירורגיה,

פה״.ניתנושלאשניםשל

אביבתלמדינתלא

שקלמיליוןחציעדשלמענקיםשהובטחולמרות

קופציםהרבהאיןבברזילי,לעבודשיגיעולרופאים

35בסביבותקלטנוהמענקים,״למרותהמשרות.על

מגי־"לאלוי.ד״ראומרההסכם״,במסגרתרופאים

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$מהיודעלאואנישחשבנו,כפירופאיםמספיק

תולהאנירופאים.לגייסלנוקשהלעשות.צריך

תל־שליותרגדולמספרכעתשישבעובדהתקווה

מידים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$חס־הזה.בענייןעדנהלנוושתהיהלרפואה

רים

$TS1$חסרים$TS1$

$DN2$חסרים$DN2$שרופאיםכדירופאים04-03לפחותעודלנו

בשבוע״.ימיםשישהשלתורנויותיעשולא

במשרדהסטאז׳ריםעלהאחראיהיהלויד״ר

להחליףבקשותיהםעללספריודעוהואהבריאות

לתתמספיק״לאאחרים.הוליםלבתיהסטאז׳את

אומר.הואבעיה״,וזואותם,לאיישצריךתקנים,לנו

אביב׳תל׳מדינתלאזהכילפה,באיםלא״אנשים

אביב,בתללהיותנוחיותרהרבהאותם.מצטטואני

תעסוקה״.אפשרויותיותרבמרכזיש

מב־סטאז׳ריםאומומחיםרופאיםעלהמלחמה

טיהים

$TS1$מבטיהים$TS1$

$DN2$מבטיהים$DN2$ביתהקמתיותר.קלהונעשיתהולכתלא

לאשאיתהתחרותלהוותעלולהבאשדודהחולים

איש־כברהממשלהבברזילי.להתמודדיצליחו

רה

$TS1$אישרה$TS1$

$DN2$אישרה$DN2$החו־ביתלטובתשקלמיליון500שלמענק

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$רפואהשירותיגםשיכלולהנמל,בעירהראשון

כמבניםיוקמוהחוליםבביתהמבניםכלפרטית.

יום.מדיבונאבקיםשבברזילינושאממוגנים,

העו־עליקלשאוליבאשדודחוליםבית״יקום

מס,

$TS1$,העומס$TS1$

$DN2$,העומס$DN2$המ־יבואומאיפההאדם?כוחיבואמאיפהאבל

שאבים

$TS1$המשאבים$TS1$

$DN2$המשאבים$DN2$לוי.ד״רשואלמי?״,חשבוןועלוהתשתיות

לב־שקלמיליון500נתנההממשלההיום״כבר

ניית

$TS1$לבניית$TS1$

$DN2$לבניית$DN2$בי־השבועקיצצוכמעטאותיהחולים.בית

כולת

$TS1$ביכולת$TS1$

$DN2$ביכולת$DN2$ממוגנותומיטותממוגניםמיוןחררילבנות

חוליםלבתיהולךאתהפה.לתושביםחייבשאני

לארוחות,ותפריטומלוניותמגדליםוישאחרים

מה־חלקזהמלונאותזה.אתמעלהלאוהדעת

תדמית.

$TS1$.מהתדמית$TS1$

$DN2$.מהתדמית$DN2$אתהראוייםרפואהשירותילהעניקכדי

צריךאניממוגןניתוחלחדרתרומות.לקבץצריך

הדעת.עלעולהולאמרתיח,זהתרומות?לחפש

מודרניסופרחדשחוליםביתליריבוניםועכשיו

קטןלאחוליםביתפהכשישכסף,בוומשקיעים

מיטות״.600עם

זיהומיםישצפיפות,יש

בהםמהמוסדותלאחדנחשבברזיליהחוליםבית

הממצאיםאתמייחסלויד״רגבוה.הזיהומיםשיעור

יש״כן,רק:לאאבלהחולים,ביתשלהפיזילמצבו

וליושן,למלונאותלצפיפות,מתקשרזהזיהומים,

שמגיעהוזקנהקשישהאוכלוסיהגםפהישאבל

הדוחאתלמדנוומחלות.זיהומיםעםאבותמבתי

עםלהתמודדכעתעיסוקםשכלצוותיםוהקמנו

משנותפעולה,אורחמשנותהאחיותהזיהומים.

עובריםמחסניםואנועבודה,והרגליניקיוןאורח

מחלות״.יעבירושלאכדי

בבעיותלויד״רנתקלהאלההייעולבצעדיגם

דברכלכימוגבלות,הן״האפשרויותתקציביות.

מראים״מהקריםאומר.הואכסף״,הרבהעולהכזה

צפוף״.ופהזיהומים,ישצפופיםשבמקומות

מתקצרת.המטופליםשלהסבלנותגםוכשצפוף,

מנהלתהותקפהלתפקיד,נכנסלוישד״רלאחרמיד

גליק.זהבהד״רהגריאטרית,המחלקה

אלימותנגדמשמעיתחדבהצהרהיצאלויד׳׳ר

הואמנגר,אךשעתיים,למשךהעבודהאתוהשבית

קשו־להיותצריכיםהרפואיהצוותשאנשילכךמורע

בים

$TS1$קשובים$TS1$

$DN2$קשובים$DN2$שאיןהיאהמוחלטת״עמדתילמטופלים.יותר

כלנגדלהילחם״צריךאומר.הואלאלימות״,מקום

צריכיםאנוזאת,עםיחדפשרנות.בליאלימותגילוי

שלוהתקשורתאתלשפרשלנוהצוותאתללמדגם

לכלתקשורת.סדנאותעושיםאנוולכןהחולים,עם

איןיהא,אשריהאברור:שיהיהאבלשניים,ישטנגו

הורמה״.עדבזהונילחםלאלימותמקום

ראשיםמעייפתפחדו

לעי־להסתגלמתקשיםעדייןבברזיליהרופאים

דן

$TS1$לעידן$TS1$

$DN2$לעידן$DN2$מזכרהצוותאנשיקיבלוכניסתו,עםלוי.ד״ר

המ־מולההתנהגותדפוסיאתלשנותמהםהדורש

טופלים

$TS1$המטופלים$TS1$

$DN2$המטופלים$DN2$ותיקכרופא״לישירות.סדנאותולעבור

עםשמגיעחדשמנהלזאתבכלחששות,אלואיהיו

מספרהבריאות״,במשרדלשעברכבכיר׳נדוניה׳

שה־חושביםכאןהרופאיםכל״לאהרופאים.אחד

משרד

$TS1$שהמשרד$TS1$

$DN2$שהמשרד$DN2$לברזי־לעזורכדייכולתוככלעושהבאמת

לי.

$TS1$.לברזילי$TS1$

$DN2$.לברזילי$DN2$ממעיןחושששהואאפילוליאמרהרופאיםאחד

ראשים׳״.׳עריפת

התגלהדווקאלויד״רהצוות,אנשילשמחת

רופאיםמבחינתעדיין,אבלוקשוב,צנועכאדם

הב־משרדשלהמערכת״מתוךהגיעהוארבים,

ריאות״,

$TS1$,הבריאות״$TS1$

$DN2$,הבריאות״$DN2$הרופאים.אחדזאתשהגדירכפי

מהתד־החוליםביתאתלהבריאנחושלויד״ר

מית

$TS1$מהתדמית$TS1$

$DN2$מהתדמית$DN2$ומ־והבלויותהישנותומהתשתיותהשלילית

קווה

$TS1$ומקווה$TS1$

$DN2$ומקווה$DN2$הואאותוהרפואיהצוותאתולחזקלהמשיך

ואוהב״.כ״מסורמגדיר

חי־עלהשירות,איכותעלדגשלשים״צריך

זוק

$TS1$חיזוק$TS1$

$DN2$חיזוק$DN2$שלהם״,העצמיהערךהעלאתועלהעובדים

שע־הראשונותהמשימותשורתאתלויד״רמסכם

ליו

$TS1$שעליו$TS1$

$DN2$שעליו$DN2$.לבצע

שרופאיםכךעלמתלונניםהוליםולפיומ:

מיטותיהם.לידזרותבשפותמדבריםואחיות

בעבריתהחולהלידלדברשצריךהיא״עמדתי

החולהכיבעברית,יתרחשושהדבריםנעשהואנו

פו־אנובעברית.לאלידוכשמדבריםלפחדנכנס

עלים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$להנגשהגםאבלהפיזי,בהיבטלהנגשהכעת

באמהרית,נסביראתיופילחולהלשונית.תרבותית

ואנוזו,בשפהאותםנחתיםוגםברוסיתנסבירלרוסי

כך״.לפעולמשתדלים

אכיובצפרירצילום:לאלימות"מקוםשאיןבחרשיהיהאבלשניים,ישטנגו"לכלשהותקפה.לאחר)מימין(גליקתמרד״ר

"יוקםבברזילי.לוידייר

באשדודחוליםבית

תשמעליקלואלי

יבואומאיפהאבל

והתשתיותהמשאבים

מי?"חשבוןועל
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הגיוס:גזירותלנוכחהשתיקהרועמתבעוד

יצאה׳החרדית׳הנציגות

תקציביות״״גזירותנגדחוצץ־

ליבח. גונוליבח.מאת

׳הח־הנציגיםכיחשבנואם

רדים׳

$TS1$׳החרדים׳$TS1$

$DN2$׳החרדים׳$DN2$כשהםלעצמםמאמינים

החד־הגישהעלמצהירים

שה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$והתעלמות/׳שתיקהשל

שלבמצביעילהשלדבריהם

חרדים,ושנאתוהסתהגזירות

אתהודפיםזאתובאמתלא

נגדהחרדיהציבורכללזעקת

בקואליצ־ישיבתםשלהסכנה

יה

$TS1$בקואליציה$TS1$

$DN2$בקואליציה$DN2$השמדשעתבשעהבה

עלקשותגזירותגוזרתשהיא

בניאלפיורבבותהתורההיכלי

הישיבות.

נשב־התמהוןלמרבהוהנה

רה

$TS1$נשברה$TS1$

$DN2$נשברה$DN2$וקולותהרועמת,השתיקה

ברמה,להדהדהחלוהמחאה

כיהגיוס,גזירותנגדלאאבל

תקציביות״...״גזירותנגדאם

אשרוראשההממשלה

הכלכליתהתבונהעלהתרברב

הגיעהמשבר,שלבשניםשלו

תקציביות״״גזירותנגדהוצליצאה׳החרדית׳הנציגות

ראשוןמעמיהמשך

לב־נאלצתוהיאשבורה,לשוקת

צע

$TS1$לבצע$TS1$

$DN2$לבצע$DN2$וגםנרחבותקיצוציםתוכנית

המע״מהעלאתמיסים,העלאות

שלנוספתשורהעודנוסף,באחוז

׳גזירות׳.

שלמחאתונשמעהמידוהנה

בחוסר״מדוברהחרדיהשרסגן

הצי־מצרכיוהתעלמותאחריות

בור,

$TS1$,הציבור$TS1$

$DN2$,הציבור$DN2$פורסםוכןבבריאות״.לקצץ

אתובנחרצותקשותתקףהואכי

״שזהותקציביםלקצץהכוונה

עימו״,להשליםניתןשלאעוול

הש־עללאחריותוהתייחסואף

טח

$TS1$השטח$TS1$

$DN2$השטח$DN2$שחו־באשקלוןהעלמיןבין

לל

$TS1$שחולל$TS1$

$DN2$שחולל$DN2$בעוו״הכולוונהרסונעקר

באמתלאתובאכזריות,בחופזה

ברטרםשניםשזה׳מיגון׳

תקציביקוצץ״באםלדבריוצע.

אחריותילהסיראצטרךהמיגון,

באשקלון,׳ברזילי׳בי״חממיגון

בשי־נמצאיםהמיגוןשעבודות

אם״.

$TS1$.בשיאם״$TS1$

$DN2$.בשיאם״$DN2$שלעדותועלובהוכמה

נחתום.
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