
חינוך

חלעשו
המקומייםוחבריהםהםמבולטימורנוערבני20באשקלוןהתארחו״חלו״,תוכניתבמסגרת

החופיםאתוניקוונוערקליטהמרכזיקישטובחילי,החוליםבביתמטופליםביקרו

לאשקלוןהחודשהגיעוהמסורת,כמיטב

שבא־מבולטימורי״אכיתותתלמידי20כ־

רצות

$TS1$שבארצות$TS1$

$DN2$שבארצות$DN2$אצלשבועבמשךוהתארחוהברית

במסג־״דילר״.תוכניתבמסגרתעמיתיהם

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$חברישיזמוקהילהשבועשלפעילות

שו־בארגוניםהנוערבניהתנדבוהפרויקט,

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$,חברתיתמנהיגותלעידודכאותבעיר

צעירה.

ב״נש״ר״התנדבוהמשלחותשתיחברי

אתוסיירוצבעוהםאתיופי.לנוערמרכז

במרכזגדול.קירציורויצרובמרכזהחדרים

ושי־הילדיםאתהפעילוהםברנעהקליטה

חקו

$TS1$ושיחקו$TS1$

$DN2$ושיחקו$DN2$.החו־בביתגםביקרוהנוערבניאיתם

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$,הג־ובמחלקהילדיםבמחלקתברזילי

ריאטרית.

$TS1$.הגריאטרית$TS1$

$DN2$.הגריאטרית$DN2$הנוערבניחילקואחרתבפעילות

ביוםהמרכזיתבתחנהלחייליםקרטיבים

העיר.חופיאתניקוואףבבוקרראשון

שי־היתההמוצלחותהפעילויותאחת

תוף

$TS1$שיתוף$TS1$

$DN2$שיתוף$DN2$נעריעםהמשלחתחברישלהפעולה

הםיחדלנוער(.תומךיום)מרכז״מית״ר״

החיצונייםמקירותיואהדעלענקציוריצרו

מי־מרכזמנהלמגירא,מישלהמרכז.של

ת״ר,

$TS1$,מית״ר$TS1$

$DN2$,מית״ר$DN2$בשיתוףרואים״אנחנוהיוזמה:עלבירך

ומ־מאשקלוןנוערבניעםהמבורךהפעולה

בולטימור

$TS1$ומבולטימור$TS1$

$DN2$ומבולטימור$DN2$נעריאתלקרםמצוינתהזדמנות

בי־ולשתףלהתבטאלהםולאפשרהמית״ר

כולותיהם

$TS1$ביכולותיהם$TS1$

$DN2$ביכולותיהם$DN2$.שיתוףלהמשךנשמחוכישוריהם

שמוליקחדדהיהודיתהקהילהעםהקשריםוחיזוקפעולה

בבולטימור״.

ליצירתתוכניתהינה״דילר״תוכנית

וק־אישיתהעצמהידיעלנוערמנהיגות

בוצתית

$TS1$וקבוצתית$TS1$

$DN2$וקבוצתית$DN2$יהודית.וזהותערכיםבאמצעות

שניםשבעמזהבאשקלוןפועלתהתוכנית

בחו־אשקלון-בולטימור.שותפותבמסגרת

דש

$TS1$בחודש$TS1$

$DN2$בחודש$DN2$מאש־הנוערבניטסוהאחרוןאפריל

קלון,

$TS1$,מאשקלון$TS1$

$DN2$,מאשקלון$DN2$עזרא,אוריאלהתוכנית,רכזבליווי

ובמהלכובבולטימור,ימים12כ־שללביקור

התוכניתהיהודית.הקהילהאתלהכירלמדו

ית־הקבלהומיוניהקרובהבשנהגםתפעל

קיימו

$TS1$יתקיימו$TS1$

$DN2$יתקיימו$DN2$ספטמבר.חודשבמהלך

אתממשיכיםר.לטימםבמאשקלוןהמשלחתחברי

אשקלוןעיריית■צילום;המסורת

עמוד 1



עורףמפניםלא
אמדהחוליםביתמנהללמלחמההעודףבמוכנותהנוכחיםעםודןבחיליהחוליםבביתניקומופז,שאולוהביטחון,החוץועדתיו״ו

הממוגניםהאשפוזחדריהקמתאתלזרזביקששמעוניאיתמרהמועצהחברהצוותעבודתעלמקשותהמיושנותהתשתיותכי

וביטחון,חוץועדתויו״רהכנסתחבר

החו־בביתלסיורהשבועהגיעמופז,שאול

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$הכנ־חבריעםיחדבאשקלוןברזילי

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$הביקורבמהלךחרמש.ושיארטורחל

מהעורף,כחלקהחולים,ביתבמוכנותדנו

ביתמנהלבאזור.ומלחמהטיליםלאירועי

הנוכחיםבפניהדגישלוי,חזיד״רהחולים,

חדריהיעדרואתהמתוכנניםהפרויקטיםאת

וממוגנים.חדישיםנמרץוטיפולניתוח

הפ־אתהמבקריםבפניהציגגםלויר״ר

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$תרו־ואתהרפואיבמרכזוהעשייה

מת

$TS1$תרומת$TS1$

$DN2$תרומת$DN2$מיושנות.תשתיותעםשעובדהצוות

בכלהחוליםביתשלהפעריםעלדיברהוא

בהש־רפואיוציורבנייהלתשתיותהנוגע

וואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$יחדהארץ.במרכזשוניםחוליםלבתי

חדדנחליקהממשלהעשייתאתלויר״רצייןזאת,עם

קרק־תתמרחבבבנייתהבריאותומשרד

עי

$TS1$קרקעי$TS1$

$DN2$קרקעי$DN2$תס־שבנייתםממוגן,מיוןוחדרממוגן

תיים

$TS1$תסתיים$TS1$

$DN2$תסתיים$DN2$2014ב־

במר־מהעשייההתרשמוהמבקרים

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$מוכנותלמעןיפעלוכיוציינוהרפואי

תוש־לטובתהחוליםביתשליותרטובה

בי

$TS1$תושבי$TS1$

$DN2$תושבי$DN2$לחי־שלבמקרהנפגעיםוחייליםהאזור

מה.

$TS1$.לחימה$TS1$

$DN2$.לחימה$DN2$העי־ראשהפוליטיים,היריביםשני

רייה,

$TS1$,העירייה$TS1$

$DN2$,העירייה$DN2$יחדנכחושמעוני,ואיתמרוקנין,בני

זהמרחקעלהביקורבמהלךשמרואךבדיון,

ועדתליו״רשמעוניפנההביקורבתוםמזה.

ודרשבראון,רוניח״כהכנסת,שלהביקורת

טיפולחרריבנייתעיכובסביבדיוןלקיים

מזמן.ניתןשאישורםממוגניםואשפוז

השרביקור

התרשםמופז.

בצלמהעשייה

באדיבותצילום

אשקלוןעיריית
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״ביתבברזילי:בסיוראשקלוןהעירראש

מאשקלון׳נפרדבלתיחלקהחולים

שאולקדימה,ויו״רוקניןבניאשקלוןהעירראש

סיורקיימובאשקלוןברזיליהחוליםבביתמופז,

בביתהנעשהעלושמעוברזיליחוליםבבית

המועצהחברנלוולסיורהמוכנותועלהחולים

אדטורחלמקדימההכנסתחבריקסנטיני.איתן

הנכבדיםבפנילהציגנועדהביקורחרמש.ושי

שעדייןמהואתהחוליםבביתהתשתיותמצבאת

"נסייעוקניןהעירראשמלא,ומיגוןלבינויחסר

נפרדבלתיחלקהםשצריך.מהבכלהחוליםלבית

ביטחוניתסקירהוקניןשמעכךאחרמאשקלון".

לוי.חזיד״רהחוליםביתמנהלממופז.בלשכתו

מיגוןבמסגרתשמתוכנןמהאתלנכבדיםדיווח

החולים.בכיתעתידיותתכוניותוכןהחוליםבית

תוכניותבהרצתלסייעמהעירייהביקשהוא

במצבהחוליםביתמוכנותבענייןנוספת.ובעזרה

חזיד״רסיפרטיליםשלאשקלוןעלהתקפהשל

ממוגן,מיוןוחדרמוגניםמרחביםבנייתכילוי

וקניןבניאשקלוןהעירראששנתיים.תוךיושלמו

לביןהחוליםביתביןהפעולהשיתוףאתציין

הןוסיועעזרהבכללהםלסייעוהבטיחהעירייה

ביתשלבינויבתוכניותוהןלשלטונותבפנייה

אמרנפרד"בלתיחלקהואחולים"ביתהחולים.

שצריך״מהבכללהםונסייעוקנין

העירראששלבלשכתומכןלאחראישיתבשיחה

ואסטרטגיהבטחוןענייניעלבפניהםמופזסקר

האיזור.עלשישוהאיומים
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אתלצרוב

הפרפור

בפרפורלטיפולחדשניתשיםה

)אבלציה(צריבהבאמצעותפרוזדורים

ביובןיצחקיאורנה ביובןיצחקי4/7/7///

£^%
במערךלבוקוצבילאלקטרופיזיולוגיההיחידה

HJJjJ,משמשתברזילי,הרפואיהמרכזהקרדיולוגי

מדטרוניק(,חברת)שלעולמימצוינותמרכז

באמצעותהלב(,בקצב)הפרעהפרוזדוריםבפרפורלטיפול

חדשה.)אבלציה(צריבהטכנולוגיית

ייחודית,טכנולוגיהבעזרתמתבצעתהחדשההצריבהשיטת

Phasedהנקראת RFבקטטריםשימושקייםזובפרוצדורה

הפעולההצריבה.לאזוראנטומיתמותאמתשצורתםמיוחדים

מחקריםכללית.הרדמהללאומתבצעתיותר,וקצרהיעילה

הפחתהקיימתמוצלחתאבלציההעובריםשבהוליםמראים

ניכרושיפורבתרופותבשימושירידהבתסמינים,משמעותית

חיים.איכותמדדישלונפשייםפיזייםבהיבטים
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הכיפוריםיוםבנושאהלכתיותלשאלות׳מכבי/שלהפתוחהקוהיום

514101003שמספרוקווירבבטלפוןשאלותיכםעל00:61-00:91השעותביןהיוםבצוותאיענווהרופאיםהרבנים

jjsuשלהפתוחהקו n"31pשנהלפני

הכיפו־יוםלקראתכידוע

רים,

$TS1$,הכיפורים$TS1$

$DN2$,הכיפורים$DN2$רבותשאלותמתעוררות

והלכה.לרפואההקשורות

דגלהעלחרטהאשרמכגי,

שרותואיכותמקצועיות

החשיבותאתמזההלקהילה,

כדיוהלכה,רפואהצוותילשלב

תוךמשותףמקצועימענהלתת

בשניםהפונים.לכלהתייעצות

אנשים,מאותקשריצרועברו

שיששאלותהעלוכשחלקם

ממש.נפשפקוחמשוםבהם

לרבניםבבקשהפנתהמכבי

בטובםהואילואשרהחשובים

לפוניםולהעניקלציבורלסייע

הגאוןשלהם:הרבהידעמן

רבגרוסהכהןדודשמואלרבי

בד׳׳ץאב״דורבגורדדוסידי

הגאוןאשדוד,הקריותרבני

שליט׳׳אשלזינגרמשהרבי

הגאוןחיים','פריארגוןיו׳׳ר

מר־רבזנדרפנחסמשהרבי

כז

$TS1$מרכז$TS1$

$DN2$מרכז$DN2$שלבבד״ץודומ׳׳ץת״א

שליט׳׳א,וואזנרהגר״שמרן

שבדרוןלייביהודהרביהגאון

שדהמרומיקהילתרבשליט׳׳א

הרה״געילית,מודיעיןומו״ץ

שליט׳׳אסלמוןיחזקאלרבי

שלהוראהשעריבבד״זדומ״ז

וחברשליט׳׳אשטרןהגרש״א

בא־ומו״ץירושליםהדיןבית

שדוד,

$TS1$,באשדוד$TS1$

$DN2$,באשדוד$DN2$יוסףשמואלרביהרה״ג

ומו״ץרבשליט׳׳אשטיצברג

שערימח״םובעלשמשבבית

זאבאהרוןרביוהרה׳׳גברכה,

ביתומו׳׳ץרבשליט׳׳אחשין

טולנא,יוחנן,הליכותהוראה

אשדוד.

מענהיתנוהרבניםלצד

ד״רמומחים:רופאיםשלצוות

רפואתתחוםמנהלגוהרי.

ענ־א.פרופ'דרום,מחוזנשים

תבי

$TS1$ענתבי$TS1$

$DN2$ענתבי$DN2$בי׳׳חנשיםמחלקתמנהל

מומחהחנציןב.ד״רברזילי,

ליטצ־ם.ד״רנשים,ברפואת

בסקי

$TS1$ליטצבסקי$TS1$

$DN2$ליטצבסקי$DN2$פנימית,ברפואהמומחה

מומחהאיצקוביץא.ד׳׳ר

חננימ.וד׳׳רילדים,ברפואת

המענהילדים.ברפואתמומחה

בה־הרפואיותלבעיותיינתן

תייעצות

$TS1$בהתייעצות$TS1$

$DN2$בהתייעצות$DN2$שליט׳׳א.הרבניםעם

הדרוםמחוזראשלביאאבי

שמחיםאנושנה"כמדיכיאומר

לק־טלפונימענההפעלתעל

ראת

$TS1$לקראת$TS1$

$DN2$לקראת$DN2$.מתקשריםשנהכמדייו״כ

בע־השואליםאלפיםהקואל

נייני

$TS1$בענייני$TS1$

$DN2$בענייני$DN2$הנוגעיםוהרפואההצום

הצום".ביוםלבריאותם

מתאםגרינבויםמשההרב

הדרוםבמחוזקהילהקשרי

תו־לכלדואגת"מכביכיאומר

שבי

$TS1$תושבי$TS1$

$DN2$תושבי$DN2$לש־להםומסייעתישראל

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$הכי־ביוםגםהבריאותעל

פורים.

$TS1$.הכיפורים$TS1$

$DN2$.הכיפורים$DN2$רבניםכינסנוכךלשם

וידעשירותלתתיחדורופאים

כהןר׳הגב׳ורפואי".הלכתי

רשב״י:הרפואיהמרכזמנהלת

שמחיםרשב״יבאשדוד״אנו

ארציתמתרומהחלקלהיות

המחברתכמותהמאיןחשובה

להלכההרפואהתחוםאת

צוותהשואלים.ציבורלטובת

מאחליםרשב׳׳יאשדודסניף

חתימהגמרישראלעםלכל

שלמה״.ובריאותטובה

החר־במגזרהשיווקמנהל

די

$TS1$החרדי$TS1$

$DN2$החרדי$DN2$קהילהקשרימתאמיואחרי

כיאומרשלזינגרמשההרב

הראשו־הקופההיתה״מכבי

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$לתתהצורךאתשהבינה

תורהשומרילמבוטחיהמענה

מהש־למידהומתוךומצוות

טח

$TS1$מהשטח$TS1$

$DN2$מהשטח$DN2$שייתןקולהפעילהוחלט

לרבבותרפואי/הלכתימענה

ואשרלכךהזקוקיםהמבוטחים

ורופאיםרבניםע״ימאויש

במידימענהשנותניםבצוותא

כללאורךיוזמתמכבילפונים.

בריאותייםפרויקטיםהשנה

למבוט־מענהלתתשמטרתם

חיה

$TS1$למבוטחיה$TS1$

$DN2$למבוטחיה$DN2$רקולאארוךלטווחבמגזר

מוךלקופהמקופהמעברבערב

אתלהעמיקוחשיבהתפיסה

ולתתהמבוטחיםעםהקשר

והב־הנכוניםהכליםאתלהם

ריאותיים

$TS1$והבריאותיים$TS1$

$DN2$והבריאותיים$DN2$השנה״.כללאורך
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שנה״40לאחרלרפואהספרבית״חנכנוהוסיף:

מדקוביץ־סלוצקוגלמדקוביץ־מלוצקוגל

משרדפעילותאתאתמולסקרההממשלה

שרסגןהאחרונות.השניםבשלושהבריאות

התורה(,)יהדותליצמןיעקב״כהבריאות,

לב,בועזד״רהמשרד,למנכ״לוהמשנה

הרפורמההמשרד:פעילותעיקריאתסקרו

במסגרתהלילדים,השינייםטיפולילהכללת

בשנתחינםטיפוליםמיליון52.2מעלניתנו

לאחרהנפשבבריאותהרפורמהאישור2011

MR1מכשירימספרהכפלתעשותים,כשני

לחוליםהתרופותמחיריהורדתהחולים,בבתי

אישורחלב,טיפתאגרתביטולכרוניים,

ובריא,פעילחייםלאורחהלאומיתהתכנית

ועוד.

לבתימיטותאלףעכשיומוסיפים״אנחנו

אחרילרפואה,ספרביתבצפתוחנכנוהחולים,

לרפואהספרביתנפתחלאשנה40ל־שקרוב

נתניהו.בנימיןהממשלהראשאמרבישראל״,

והגלילהנגבלפיתוחהמשרדכך:בתוך

שקלמיליוןהעברתעללאחרונההחליט

לרכישתבאשקלון,ברזיליהרפואילמרכז

הנשמה.מכשיריארבעה

i1mriמנשיומספרהוכפלחולים.בית
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remבמעעלביקר
מקטאםikeסיניג׳י

nc diqחברהגיעהצהר״םארור

שאולהאופוזיציהראשigit1הכנסת

בשדרותסינרג׳במפעללסיורמופז

מרקישירהפגיעהשספגלארור

התייחסהואבבוקר.ראשוןביוםקסאם

שנה"כלואמר:העירעלהרקסותלירי

הסרורארגוניהלימודיםשנתפתיחתעם

אותנודקיםהחמאס,ובראשםמעזה

לראשיהמסראתמפהמעבירואני

תיפולאםבראשכםדמכםתמאס-

הלימודיםשנתילדינו,משערותשערה

הדרוםלילדילהבכויחוחובתנותיפתח

הדרוש".הביסרווןאת

פגיעותבעברספגהמפעלכזכור

כחודשלפניארעההאחרונהנוספות,

נפצע.המקוםמעובדיואחד

החוליםבביתגםפזביקרהיוםבאותו

להערכותוהתייחסבאשקלוןברזילי

לשעתבמדינההרפואייםהמוסדות

הגנתי.כשלמהווהענתושלפיחירום

האופציותלכלנערכיםשאנחנו"כשם

לכללהיערךעלינוההתקפיות,

מופזאמרההגנתיות״,האופציות

ביה׳׳חמיגוןכיוצייןהביקור,במהלך

״הוארבותשניםכברבחזיתשנמצא

רחוקשהמיגוןוהעובדהחייםמציל

במערךלפגועכדיבוישמושלםמלהיות

חמור".הגנתיכשלזהוהחיים.הצלת

ביתבמחלקותביקרהואהסיורבמהלך

ובמחלקותבמיוןבפגיה,החולים,

ביתמצבעלסקירהוקיבלהפנימיות

למיגונו.בתקציביםוהמחסורהחולים

פזרקראורנית
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מכתבים

מקיפהבדיקה

בבריאות׳לו׳עלהלכתבהבתגובה

״בתגובה1222בגיליוןשהתפרסמה

לגביכלליתתשובהנתנוהקודמת

וסחרחורת.ראשכאבילבירורהדרך

ובדקנוהתיקאתהוצאנושאמרנוכפי

ולאמסולפותהינןשתוארוכפיוהטענות

מדויקות.

טרםפורסמהשהכתבהלנוצר

לעומקלבדוקהחוליםלביתשהתאפשר

מבדיקתנואבו.שמעון-בןשלטענותיואת

הןהחוליםביתנגדשטענותיועולה

מכפישהוהכתבהמדויקותבלתיטענות

המסורים.רופאיוואתהחוליםביתאת

החוליםבביתהחולהביקרבעבר

קשורהשאינהראשחבלתבעקבות

כןאחריבהמשך.שאובחןלתהליךכלל

במחלקהבלבדאחתפעםביקרהמטופל

החוליםבביתאשפוזולפנידחופהלרפואה

החוליםביתרופאהמליץאזוכבר׳ברזילי׳

לבירורנוירולוגלרופאלפנותלחולה

פנהאכןהחולהאםמידעכללנואיןתלונותיו.

הואלמלר״דשלוהשנייהבפניהנוירולוגי.לבירור

לביתהועברהחולהבמוחו.הגידולואובחןאושפז

נוירוכירורגי.טיפוללהמשךסורוקההחולים

שמצופהכפיבדיוקפעלהחוליםביתרופא

החוליםלביתלייחסניסיוןכלדוחיםאנחנוממנו.

הרפואי.בטיפולרשלנותו/אומצבועלאחריות

החוליםביתשלפעולתוכיונאמרנוסיף

פיעלפעולההיאמהנושיםחובותיולגביית

הרפואימצבולביןבינהלקשורואיןהחוקדרישות

המטופל״.של

׳ברזילי'החוליםביתדוברות

אשקלון
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קיאםבר

לפניבאשקלון׳ברזילי׳הרפואיבמרכזשנערךמבצעבמסגרת

שלעצםמחבמאגרוהושמורביםמעובדיםדםדגימותנלקחוכשנה,

עצם,מחלתרומתמתאיםתורםהצורךבעתלאתרבמטרהמציון׳,׳עזר

מעובדתאחתשלהעצםומההגורלרצהחודשיםשלושהלפני

החולים,בביתהממוגרפיהבמכוןמזכירה24בתמזלנופרהמרכז,

עצם.מחתרומתלושנדרשהלחולההתאים

הדיווחפיעל-יוני.בחודשבוצעהוההשתלהברצוןנרתמהנופר

נרגשתהייתההתורמתכהצלחה.התבררההתרומההשבוע,שהתקבל

הפרוצדורהלמרותחשהשהיאוהשמחההסיפוקאתוציינהמהאירועמאוד

התרומה.במהלךשעברההרפואית

מחלתרוםשיכולמילכלזובהזדמנותקוראתהחוליםביתהנהלת

בישראל.נפשותעודולהצילהשנהבמהלךהשוניםלמבצעיםלהירתםעצם

קיאם־בו

עמוד 6



מציג:בחיליהרמאיהמרבז

לבבקצבלטיפולחדשניתשיטה
צריבהבאמצעותפרוזדורים,מפרפורשסבלוחולים50כ-באחרונהטופלובביה״ח

ארצילימודכמרכזהוגדרההיאביחידהשנצברהרבהניסיוןעקבמתקדמתבטכנולוגיה

דודבודודאודי ׳סקופ׳כתבדוד,בןדודאודימאת:

מפרפורסובלבלבדאחדאחוזכולובעולם

מייחסיםבישראלשדווקאנראהאולםפרוזדורים,

להפרעתהנחשבזה,בריאותילנושארבהחשיבות

הרפואיבמרכזבעולם.ביותרהשכיחההקצב

חולים50כ-באחרונהטופלובאשקלון׳ברזילי׳

בטכנולוגיהצריבהשלחדשניתשיטהבאמצעות

מתקדמת.

הלב,בפרוזדורישמקורההקצב,הפרעת

מרוביםחשמלייםמוקדיםשנוצריםלאחרמתחילה

שלומהירהסדירהלאחשמליתלהפעלההמובילים

והאיטיתהסדירהההפעלהבמקוםהפרוזדורים,

הטבעי.הלבקוצבעל-ידייותר

המתקבלותמתגובותהאחרונות,בשנים

לטיפולהתרופותכיעולההחולים,מןחלקאצל

פרוזדוריםפרפורלהם.עוזרותאינןקצבבהפרעות

השיטהפותחהולכןגבוהה,בתכיפותמופיע

׳ברזילי׳.הרפואיבמרכזמשתמשיםשבההחדשה

לטיפולהדרכהכמרכזלשמשנבחרהרפואיהמרכז

שלוצריבהחשמליצנתורעל-ידיהפועלהחדשני,

הקצב.הפרעותמוקדי

העובריםשבהוליםהראושנעשו״מחקרים

הלבאלצנתריםמוכנסיםבה)טכניקהאבלציה

משמעותיתהפחתהקיימתמוצלחתהדם(כלידרך

ניכרושיפורבתרופותבשימושירידהבתסמינים,

חיים״,איכותמדדישלונפשייםפיזייםבהיבטים

היחידהמנהלחלמייזר,ולדימירד״רהשבועאמרו

אבישגוד״רלב,וקוצבילאלקטרופיזיולוגיה

שטיפלוביחידה,בכירהרופאהלייש-פרקש,

לאורךשנעשים״מבדקיםחולים.50בכ-זובשיטה

מראיםהתקפיפרוזדוריםפרפורעםבחוליםזמן

לפרפורעדותואיןתקיןלבםקצבטובות.תוצאות

הלב״.בפרוזדוריחוזר

ואמר:הוסיףלוי,חזיד״ר׳ברזילי׳,מנהל

הטיפולאתשמחליףחדשניטיפולבוצע״ב׳ברזילי׳

ומבוצעתקצרהזופעולההממושך.התרופתי

באיכותניכרשיפורישכךבזכותבהצלחה.במרכז

שנצברהרבהניסיוןעקבהמטופלים.שלהחיים

המתקדמתבטכנולוגיהבצריבהבטיפולביחידה

הנחיה,כמרכזהיחידההוגדרההצריבה,והצלחות

זו״.בשיטהועולמיארציוהוראהלימוד

הקרדיולוגיהכזערךניכר"."שיפור
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אשדוד"תו/!ובי

ואשקלון

לדעתצריכים

לאתר,לוותר

לשכות,לסלות,

ולהעניק"לתת

לוידוד

ספקללאהואאביסןיעקבהרב

באשדוד,העסוקיםהרבניםאחד

יוםלפנירגעובסביבה.באשקלון

החיים,מדברהואהכיפורים

הנפשחשבוןועלהסליחותעל

לוידודמאת

בתמונות

אביטןיעקבהרב

פבליםונצי

^^
אחדספקללאהואאביטןיעקברב

באש־באשרור,העסוקיםהרבנים $1ST$1$1שאבST$

$2ND$1$2שאבND$עסוקכךכלהואובסביבה.קלח

שנשלחכפיללוישכינדמהשלפעמיםעד

בת־המתחולליםאירועיםמינילכלבמקומו

קופת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$בכלנמצאהואכךאוכךסמוכות.זמן

הואשממנהדרוםרדיובתחנתאפילומקום.

אש־לתושבישישייוםמריישירותמשדר

רור

$TS1$אשרור$TS1$

$DN2$אשרור$DN2$.זהאיריום,ביוםזהככהאםואשקלון

השנהראשלפניאביטןהרבשלהיוםנראה

לא.איךעמוס,כיפור?ויום

אביטןהרבעוברהלימודיםשנתמפתיחת

למ־אחדילדיםומגןספרלביתספרמבית

שנהו.

$TS1$.למשנהו$TS1$

$DN2$.למשנהו$DN2$לעודזמןלפנותמצליחהואביניהם

מילה.בריתולעודכוסיתהרמת

מתחילהואסטנדרטי?ליוםדוגמהרוצים

בשיחהבבוקרשמונההשעהבסביבותלרוב

ביתתלמידיבפנילהרצותועוברילדיםבגן

מדלגהואקלילהבוקרארוחתאחריהספר.

בריצהמשםויוצאגימלאיםבפנילהרצאה

כוסית.בהרמתברכהלטובת

הספרלביתיגיעעודהואהיוםבהמשך

עודלשםויחזורשכבהבפנילשיחהמדעים

יטוסהואמשםברכה.לטובתהערבבאותו

מהותעלאיתםוידברהפועליםלמועצת

בש־אחריהם.שבאמהועלהנוראיםהימים

עות

$TS1$בשעות$TS1$

$DN2$בשעות$DN2$הדרשותאתכמובןישהצהרייםאחר

לאזהוכלחופהועריכתאזכרותהקבועות,

אליהם.מוזמןשהואהאירועיםאתכולל

ובזמןבשעהדרשותשלושלתתיכול״אני

מקו־שניעורשפיםפםתימאודסבירהזה

מות״,

$TS1$,מקומות״$TS1$

$DN2$,מקומות״$DN2$אביטן.הרבאומר

ביידישמילהלאזותשליך

בבתיתלמידיםשניהלהשיחות,במרבית

הייחודיתבדרכואביטןהרבמשתדלהספר,

היהדות,ושלהתורהשלהיפההפןאתלהציג

לד־הזדמנות״זאתכפייה.ובליהפחדותבלי

בר

$TS1$לדבר$TS1$

$DN2$לדבר$DN2$להםאומרלאאניהיהודית.הזהותעל

במדינתאנחנוהרבלצעריאבללעשות,מה

עו־מהיודעיםלאהיהודיםוילדיהיהודים

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$הסמליםאתמכיריםכולםלאחג.בכל

גדולחלקביותר.האלמנטרייםהדבריםואת

שחשבותלמידיםהיותשליך.זהמהיודעלא

ביידיש״.איתםמדברשאני

עלגםאיתםומדברילדיםפוגש״אני

״עלמוסיף,הואקדושתם״,עלהחייםמהות

הוללות.זההכלשלאמסבירהזמן.קדושת

רבישלהמסרזהשמחלחלהעיקריהמסר

כלשנראהבלבנו״תןמליז׳נםק,אלימלך

אניבחסרונו״.ולאחברינובמעלתאחר

כפוף,הואשהשופרהשופרעלמדבר

רקישר,בשופרתוקעיםלאישר.שופראין

עצ־אתלהכפיףצריךארםכיכפוףבשופר

מו.

$TS1$.עצמו$TS1$

$DN2$.עצמו$DN2$להיותצריכיםואשקלוןאשדודתושבי

לדעתצריכיםהשני.בפניהאחדכפופים

ולהעניק.לתתלשכוח,לסלוחלאחר,לוותר

פחותאלאאחר,מעלשאתהלהרגישלא

אתמסמלהואכפוףמרגישכשהאדםממנו.

רבנומשהשלאבינו,אברהםשלהייצוגיות

שסימלואנשיםשלושהאלוהמלך.דורושל

כוחשנותנתהיאהזאתוהענווההענווה.את

כלבחברה.ויציבמאודחזקהברתילחוסן

הואממילאאזהאחרשלבכבודמכיראחד

לחב־אותנולהפוךואיךלולפרגןאיךיודע

רה

$TS1$לחברה$TS1$

$DN2$לחברה$DN2$וטובה״.תקינה

כיאומראביטןהרבהזה,הכיפוריםביום

אנשיםמאותםסליחהלבקשיצטרךהוא

אליו.קרוביםשהםאףלבקרהספיקלאשהוא

יכוללאאנימקום.לכלמגיעבאמתלא״אני

זהאנשים.מאכזבאניבדרךלכולם.להגיע

לעשותבעדאנימשתדל.מאודאנילי.ברור

בי.פוגעזהולפעמיםשיותרכמההשתדלות

למקוםמגיעאניליהנות.זמןמוצאלאאני

הבא.למקוםוהולךדקותעשרמדבראחר,

משתדלאניהמקומותביןהנסיעותבמהלך

אניהנסיעה.בצירשנמצאמיעםגםלהיפגש

להגיערצוןמתוךשיותר,מהלהספיקרוצה

קהלים״.שיותרמהאנשים.שיותרלמה

אישי.מחירכךעלמשלםגםאתה

בלי־גםמחירמשלםשאנילכךמורע"אני

מור.

$TS1$.בלימור$TS1$

$DN2$.בלימור$DN2$גדו־במחיריםמדוברהמשפחה.בחייגם

לים

$TS1$גדולים$TS1$

$DN2$גדולים$DN2$וגדרים.תחומיםלשיםצריךלכךגםלכן

החוץשררקלהיותלאלרעתחשובמאוד

מבפניםלתתגםצריךהפנים.שרגםאלא

ביןלשלבלדעתצריךהחוצה.לתתוגםלבית

מזהחוץאבלפשוט,ולאקללאזההדברים.

וישאשקלוןחוףהאזוריתהמועצהרבשאני

שי־נותןשאניאוחשובמאודמדרשביתלי

עורים

$TS1$שיעורים$TS1$

$DN2$שיעורים$DN2$רדיותוכניתליוישלרופאיםבברזילי

גדולה״.מאודבעשייהשמתבטאיםדבריםוזה

מוזמןשאתהאירועיםכולללאכאמורזה

כאורח.אליהם

מש־אניאבלחופהעורךאניערבכל"לא

תדל

$TS1$משתדל$TS1$

$DN2$משתדל$DN2$שחו־לאנשיםטובמזללהגידללכת

גגים.

$TS1$.שחוגגים$TS1$

$DN2$.שחוגגים$DN2$עושהואנילכךממנימצפיםאנשים

לפ־מספיק.שאניכמהעריכול.שאניככל

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$השבועלאירוע.וחצי12ב־מגיעאני

11ב־הגעתיתורה,ספרלהכנסתמוזמןהייתי

אנימההגעתי,אבלסגור.היהכברוהאולם

קרו־שלתורהספרוהכנסתלעשות?יכול

בים

$TS1$קרובים$TS1$

$DN2$קרובים$DN2$אחרתורהולספרלהגיעיכולתילאשלי

אותך.לוחץזהויצאתי.אותכתבתיהגעתי,

יכולאניחייב.לאאנישלי,העבודהמבחינת

אבלעושהאניהעבודהואתבמשרדלשבת

ואםאחרים,למקומותגםלתתיכולאתהאם

למאה״.נרלאחרנראזמאירהנר

אחריםשלככתיםיותרכעצםאתה

שלךבכיתמאשר

ברי־לעשותוהפסקתימוהלהייתי״פעם

תות.

$TS1$.בריתות$TS1$

$DN2$.בריתות$DN2$למ־הצהרייםאתלשמורמשתדלאני

שפחה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$.בצהריים.שליהילדיםעםלהיותשלי

לאאזבריתותעושהכשהייתיהזמן.זהשמה

בריתותלעשותכשהפסקתיבכלל.באהייתי

נמ־שאניהזמןנתחוזההצהרייםאתמצאתי

צא

$TS1$נמצא$TS1$

$DN2$נמצא$DN2$אנישבתותהילדים.ועםהמשפחהעם

שבתותמהבית.יוצאלאואניהרבהמוזמן

מזמיניםמקום.לשוםיוצאלאבבית.רקאני
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אשדוד"תושבי

ואשקלון

לדעתצריכים

לאחר,לוותר

לשכות,לקלות,

לתתולה»ניה"

וינדוד

ספקללאהואאביסןיעקבהרב

באשדוד,העסוקיםהרבניםאחד

יוםלפנירגעובסביבה.באשקלון

החיים,מדברהואהכיפורים

הנפשחשבוןועלהסליחותעל

ויאתדוד

בתמונות

גןאביj/71rהרב

פבלצילומים

^^״
אחדספקללאהואאביטןיעקברב

באש־באשדוד,העסוקיםהרבנים $1ST$1$1שאבST$

$2ND$1$2שאבND$עסוקכךכלהואובסביבה.קלח

שנשלחכפיללוישכינדמהשלפעמיםעד

בת־המתחולליםאירועיםמינילכלבמקומו

קופת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$בכלנמצאהואכךאוכךסמוכות.זמן

הואשממנהדרוםרדיובתחנתאפילומקום.

אש־לתושבישישייוםמריישירותמשדר

דוד

$TS1$אשדוד$TS1$

$DN2$אשדוד$DN2$.זהאיריום,ביוםזהככהאםואשקלון

השנהראשלפניאביטןהרבשלהיוםנראה

לא.אידעמוס,כיפור?ויום

אביטןהרבעוברהלימודיםשנתמפתיחת

למ־אחדילדיםומגןספרלביתספרמבית

שנהו.

$TS1$.למשנהו$TS1$

$DN2$.למשנהו$DN2$לעודזמןלפנותמצליחהואביניהם

מילה.בריתולעודכוסיתהרמת

מתחילהואסטנדרטי?ליוםדוגמהרוצים

בשיחהבבוקרשמונההשעהבסביבותלרוב

ביתתלמידיבפנילהרצותועוברילדיםבגן

מדלגהואקלילהבוקרארוחתאחריהספר.

בריצהמשםויוצאגימלאיםבפנילהרצאה

כוסית.בהרמתברכהלטובת

הספרלביתיגיעעורהואהיוםבהמשך

עודלשםויחזורשכבהבפנילשיחהמדעים

יטוסהואמשםברכה.לטובתהערבבאותו

מהותעלאיתםוידברהפועליםלמועצת

בש־אחריהם.שבאמהועלהנוראיםהימים

עות

$TS1$בשעות$TS1$

$DN2$בשעות$DN2$הדרשותאתכמובןישהצהרייםאחר

לאזהוכלחופהועריכתאזכרותהקבועות,

אליהם.מוזמןשהואהאירועיםאתכולל

ובזמןבשעהדרשותשלושלתתיכול״אני

מקו־שניעודשפיספםתימאורסבירהזה

מות״,

$TS1$,מקומות״$TS1$

$DN2$,מקומות״$DN2$אביטן.הרבאומר

ביידישמילהיאזותשליך

בבתיתלמידיםשניהלהשיחות,במרבית

הייחודיתבדרכואביטןהרבמשתדלהספר,

היהדות,ושלהתורהשלהיפההפןאתלהציג

לד־הזדמנות״זאתכפייה.ובליהפחדותבלי

בר

$TS1$לדבר$TS1$

$DN2$לדבר$DN2$להםאומרלאאניהיהודית.הזהותעל

במדינתאנחנוהרבלצעריאבללעשות,מה

עו־מהיודעיםלאהיהודיםוילדיהיהודים

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$הסמליםאתמכיריםכולםלאחג.בכל

גדולחלקביותר.האלמנטרייםהדבריםואת

שחשבותלמידיםהיותשליך.זהמהיודעלא

ביידיש״.איתםמדברשאני

עלגםאיתםומדברילדיםפוגש״אני

״עלמוסיף,הואקדושתם״,עלהחייםמהות

הוללות.זההכלשלאמסבירהזמן.קדושת

רבישלהמסרזהשמחלחלהעיקריהמסר

כלשנראהבלבנו״תןמליז׳נסק,אלימלך

אניבחסרונו״.ולאחברינובמעלתאחר

כפוף,הואשהשופרהשופרעלמדבר

רקישר,בשופרתוקעיםלאישר.שופראין

עצ־אתלהכפיףצריךארםכיכפוףבשופר

מו.

$TS1$.עצמו$TS1$

$DN2$.עצמו$DN2$להיותצריכיםואשקלוןאשדודתושבי

לדעתצריכיםהשני.בפניהאחרכפופים

ולהעניק.לתתלשכוח,לסלוחלאחר,לוותר

פחותאלאאחר,מעלשאתהלהרגישלא

אתמסמלהואכפוףמרגישכשהאדםממנו.

רבנומשהשלאבינו,אברהםשלהייצוגיות

שסימלואנשיםשלושהאלוהמלך.דורושל

כוחשנותנתהיאהזאתוהענווההענווה.את

כלבחברה.ויציבמאודחזקחברתילחוסן

הואממילאאזהאחרשלבכבודמכיראחר

לחב־אותנולהפוךואיךלולפרגןאיךיורע

רה

$TS1$לחברה$TS1$

$DN2$לחברה$DN2$וטובה".תקינה

כיאומראביטןהרבהזה,הכיפוריםביום

אנשיםמאותםסליחהלבקשיצטרךהוא

אליו.קרוביםשהםאףלבקרהספיקלאשהוא

יכוללאאנימקום.לכלמגיעבאמתלא״אני

זהאנשים.מאכזבאניבדרךלכולם.להגיע

לעשותבעדאנימשתדל.מאודאנילי.ברור

בי.פוגעזהולפעמיםשיותרכמההשתדלות

למקוםמגיעאניליהנות.זמןמוצאלאאני

הבא.למקוםוהולךדקותעשרמדבראחד,

משתדלאניהמקומותביןהנסיעותבמהלך

אניהנסיעה.בצירשנמצאמיעםגםלהיפגש

להגיערצוןמתוךשיותר,מהלהספיקרוצה

קהלים״.שיותרמהאנשים.שיותרלמה

אישי.מחירכךעלמשלםגםאתה

בלי־גםמחירמשלםשאנילכךמודע״אני

מור.

$TS1$.בלימור$TS1$

$DN2$.בלימור$DN2$גדו־במחיריםמדוברהמשפחה.בחייגם

לים

$TS1$גדולים$TS1$

$DN2$גדולים$DN2$וגדרים.תחומיםלשיםצריךלכךגםלכן

החוץשררקלהיותלאלרעתחשובמאוד

מבפניםלתתגםצריךהפנים.שרגםאלא

ביןלשלבלדעתצריךהחוצה.לתתוגםלבית

מזהחוץאבלפשוט,ולאקללאזההדברים.

וישאשקלוןחוףהאזוריתהמועצהרבשאני

שי־נותןשאניאוחשובמאודמדרשביתלי

עורים

$TS1$שיעורים$TS1$

$DN2$שיעורים$DN2$רדיותוכניתליוישלרופאיםבברזילי

גדולה״.מאודבעשייהשמתבטאיםדבריםוזה

מוזמןשאתהאירועיםכולללאכאמורזה

כאורח.אליהם

מש־אניאבלחופהעורךאניערבכל״לא

תדל

$TS1$משתדל$TS1$

$DN2$משתדל$DN2$שחו־לאנשיםטובמזללהגידללכת

גגים.

$TS1$.שחוגגים$TS1$

$DN2$.שחוגגים$DN2$עושהואנילכךממנימצפיםאנשים

לפ־מספיק.שאניכמהעריכול.שאניככל

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$השבועלאירוע.וחצי12ב־מגיעאני

11ב־הגעתיתורה,ספרלהכנסתמוזמןהייתי

אנימההגעתי,אבלסגור.היהכברוהאולם

קרו־שלתורהספרוהכנסתלעשות?יכול

בים

$TS1$קרובים$TS1$

$DN2$קרובים$DN2$אחרתורהולספרלהגיעיכולתילאשלי

אותך.לוחץזהויצאתי.אותכתבתיהגעתי,

יכולאניחייב.לאאנישלי,העבודהמבחינת

אבלעושהאניהעבודהואתבמשרדלשבת

ואםאחרים,למקומותגםלתתיכולאתהאם

למאה״.נרלאחדנראזמאירהנר

אחריםשלככתיםיותרכעצםאתה

שלךככיתמאשר

ברי־לעשותוהפסקתימוהלהייתי״פעם

תות.

$TS1$.בריתות$TS1$

$DN2$.בריתות$DN2$למ־הצהרייםאתלשמורמשתדלאני

שפחה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$.בצהריים.שליהילדיםעםלהיותשלי

לאאזבריתותעושהכשהייתיהזמן.זהשמה

בריתותלעשותכשהפסקתיבכלל.באהייתי

נמ־שאניהזמןנתחוזההצהרייםאתמצאתי

צא

$TS1$נמצא$TS1$

$DN2$נמצא$DN2$אנישבתותהילדים.ועםהמשפחהעם

שבתותמהבית.יוצאלאואניהרבהמוזמן

מזמיניםמקום.לשוםיוצאלאבבית.רקאני
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רפואיפעולהשיתוף

קבועפורוםהקמתעלהוכרזלוי,חזיד״רהחוליםביתמנכ״לניהלאותההישיבהבתוםשבאשקלון׳ברזילי׳החוליםבביתמקצועיתעבודהבישיבתנכחווהדרוםאשדודמאזורהרפואהעסקני

החרדהציבורלמעןהחוליםביתהנהלתמולשיפעלעסקניםשל

חיאלו!וייוחיאלו!וייו

החוליםביתהנהלתטובות:בידייםרפואה

גגקורתתחתלאחרונהכינסהבאשקלון׳ברזילי׳

קהילותכלמקרבהרפואהעסקניטוביאתאחת

בכלל.הדרוםובאזורבאשדודהחרדיהציבור

הנוגעיםנושאיםמגווןנידונוהמורחבתבישיבה

מאושפזיםמולהחוליםביתצוותלהתנהלות

עלוהוכרזהדרום,בעריהחרדיהציבורמקרב

פורוםידיעלשיתנהלתמידיפעולהשיתוף

מולהרפואהעסקנימקרבנציגיםשלקבוע

החולים.ביתהנהלת

מראותהחוליםמקופותהזורמיםהנתונים

גבוההמודעותקיימתהחרדיהציבורבקרבכי

הציבורבקרבמקצועית.ולרפואהלבריאות

מבוטחישלשיאהשתתפותנרשמתהחרדי

עלמנוייםורביםהמשלימיםבביטוחיםהקופות

ביטוחבחברתנוספתבריאותביטוחפוליסת

רפואהדורשהחרדיהציבורכיהעובדהפרטית.

אתהביאהמקסימאליתוזמינותמקצועית

הייחודיהמפגשאתליזוםהחוליםביתהנהלת

ומתמשךקבועדיאלוגיצירתהיהשמטרתו

בהנהלהגורמיםעםהחרדיהציבורנציגישל

החולים.ביתשלוהאדמיניסטרטיביתהרפואית

הרפואה,עסקנימקרבהשתתפובישיבה

הנפלינג;אלעזרהרבמאשדוד:הציבורנציגי

מתאםגרינבוים,משההרבשפיגל;אברהםהרב

׳מכבי׳;בקופ״חהדרוםמחוזקהילהקשרי

׳שירותיקהילהקשרימתאםוינגוט,משההרב

קשרימתאםדנציגר,מנחםהרבכללית׳;בריאות

נוספיםעסקניםוכן׳מאוחדת׳קופ״חקהילה

טפירו,משההרבמלאכי:וקריתגתמקרית

הרבמלאכי;בקרית׳לאומית׳מרפאתמנהל

׳כללית׳קהילהקשרימתאםפאקר,ברוך

מרפאתמנהלבלושטיין,הרבהדרום;מחוז

גםהשתתףבישיבהגת,בקריית׳מאוחדת׳

קשש.זאבהרבהצלה׳׳איחודיו״ר

ביתמנהלהשתתפוהחוליםביתמטעם

והציגהישיבהאתשניהללויחזיהד״רהחולים,

ההתרחבותצעדיואתהחוליםביתחזוןאת

החוליםביתשלפניואתשישנוהמאםיביים

האדמיניסטרטיביהמנהללצדהקרובות,בשנים

פרופסוריםכהן,איתןמרהחולים,ביתשל

בתורואחדשכלהשונותהמחלקותומנהלי

הטכנולוגייםהחידושיםאתהעסקניםבפניהציג

במחלקתו.הקיימים

שבקומתהישיבותבחדרשהתקייםבמפגש

שהיהמיגםהשתתףהחוליםבביתההנהלה

וטווהשיזםומיהמפגששמאחוריהחיההרוח

ועסקנילרבניהחוליםביתהנהלתביןהקשראת

פלד,שלמההרבהדרום,באזורהחרדיהציבור

בביתהחרדי,הציבורהציבוריחסימנהל

החולים.

ביןלסיורהמשתתפיםיצאוהמפגשבסיום

הרפואהמערךעלועמדוהחוליםביתמחלקות

יצאוהנוכחיםהרפואה.בביתהקייםהמקצועי

החוליםביתהנהלתכיבתחושהמהמפגש

שלמשאלותיואתוליישםלהאזיןמעוניינת

הרפואייםצרכיועלולעמודהחרדיהציבור

וההלכתיים.

באשקלון'ברזילי'החוליםבביתהרפואהעסקנימפגשקבוע.הידברותפורוםהקמתעלהוכת

עמוד 1




