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מה"משום

החברה

פחותדתכלת

החוליםעל

האלה"

לוידוד

ערביזםיויחזיד״רברזיליהחוליםביתמנכ'׳

1UDn1:11UNrrהמחלקהמעןבמיוחדהתרמה

rawranבעירהתרבותבהיכליו14ב־/¥ייערך

הח/¥ובהרפואית־המוובתקציבאחרזאת

מימוןראויהnnv/DNנמצאהבאשקלון

Y^1wnראיוןהחיוני

לוידודמאת

במיוחדשמדאיגמשהויש

JVfהאחרונהבשנהלויחזיד״ראת

הפסי־המחלקהשלמצבהזה

כיאטרית

$TS1$הפסיכיאטרית$TS1$

$DN2$הפסיכיאטרית$DN2$הואשאותהברזיליהחוליםבבית

הטיפולחללמאור,מיושנתהמחלקהמנהל.

ואפילוממוגן,אינוהמטופליםשלבעיסוק

מדיצריםבמחלקההחדריםשלהפתחים

כשד״רמודרניות.למיטותמתאימיםולא

מימוןדרכיהחוליםביתבתקציבמחפשלוי

כימשהומוצאממשלאהואהמקום,לשיפור

צריךהואמחלקהלשפץההחלטהלפניעור

ניקיון,לביןאוכלקנייתביןלעתיםלבחור

ככההשני.חשבוןעלבאהאחדלפעמיםשכן

ממשלתי.תקציבעללהסתמךכשצריךזה

אשקלוןהעירראשגםלוי,לד״רבדומה

במ־הבעיהמקורכיסבורשמעוניאיתמר

רינה

$TS1$במרינה$TS1$

$DN2$במרינה$DN2$התפיסהאתלשנותכדיפועלוהוא

להראותמעונייןהואשאםיודעהואבישלה

לביתגםלצדהזקוקהואאזמוצלחת,עיר

שבאש־הואהחמור״הנתוןמוצלח.חולים

קלון

$TS1$שבאשקלון$TS1$

$DN2$שבאשקלון$DN2$אחת.מיטהישתושבים000,1כלעל

250כלעלאחתמיטהישבחיפהברמב״ם

בעיהלנוישיותר.מיטותארבעפיתושבים

וזההחוליםביתאתהממשלהשלבתפיסה

במשרדולויתזיד״ר

ויוםדודצי
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שרסגןאתהשבועאליהזמנתייותר.קשה

עלחותםלאואניכך,עלושוחחנוהאוצר

אתשירחיבועדהעיראתלהרחיבהסכמים

החולים״.בית

לתו־פונהלויד״רהמנב״לברירהבלית

רמים

$TS1$לתורמים$TS1$

$DN2$לתורמים$DN2$וחלקםהארנקואתהלבאתשיפתחו

במחל־כשמדוברבעיקראבלזאת,עושים

קות

$TS1$במחלקות$TS1$

$DN2$במחלקות$DN2$.למ־לתרוםסקסייותר"הרבהאחרות

חלקה

$TS1$למחלקה$TS1$

$DN2$למחלקה$DN2$השבועאומרהילדים״,מחלקתכמו

תרומותלהביארוציםאנחנו״אבללוי,ד״ר

ומו־מסכניםבאותםהטיפולאתלשפרכדי

כי

$TS1$ומוכי$TS1$

$DN2$ומוכי$DN2$וד״רפסיכיאטריים״.חוליםשהםגורל

חוליםאותםכללשבדרךמפניצודקלוי

חוליםהםפסיכיאטריתמחלקהבאותה

להתעלםמעדיפהשהחברהכאלהנשכחים,

החוליםשביתלהגידרקאפשר״אימקיומם.

נהדר.פההשירותכיטובלאכךכלנראה

אבליכולתו,כמיטבעושההצוותבסדר,אז

ומהררישותמהשירותהיוםאינטגרליחלק

מלונאותמתןגםזההחולהשלהלגיטימיות

שהייתוואתפרטיותואתאותו,שמכבדת

לנוישפסיכיאטרי.חולההואאםגםפה

שישסבוריםואנחנופהמיושנתמחלקה

כריהזאתהמחלקהאתולשפרלשפץמקום

הללולחוליםואמפתיהחמלהיותרלהביא

חוליםאףחלקםגורל,מוכיחוליםשחלקם

עםבאזורכאןההתרחשויותבלרקעעל

לעתיםמהמשוםהנלוות.לחררותהתגובות

האלה״,החוליםעלפחותמסתכלתהחברה

לוי.ד״ראומר

ההתרמהערביוזמת

דווקאלקחתלויד״רהחליטזאתלאור

שלבמרכזואותהולשיםהמחלקהאותהאת

בהיכלליולי14ב־שיתקייםההתרמהערב

שרתישתתפוההתרמהבערבבעיר.התרבות

פרופ׳משרדהמנכ״לגרמן,יעלהבריאות

יתום,דנילשעברהמוסרראשגמזו,רוני

תורמיםוכמובןשמעוניאיתמרהעירראש

פוטנציאליים.ותורמיםבעברשתרמו

שביכו־כללעשותמבטיחמצדושמעוני

לתו

$TS1$שביכולתו$TS1$

$DN2$שביכולתו$DN2$הולךאניהזה״לערבהערב.להצלחת

ואת־יזמיםאזמיןאניהכוח.בכללהירתם

קשר

$TS1$ואתקשר$TS1$

$DN2$ואתקשר$DN2$ממנייקבלוהםלקבלנים.אישיבאופן

אתלהריםכדיהכלנעשהואנחנוטלפון,

זימ־כבריפה.ערבפהיהיההזאת.המחלקה

נתי

$TS1$זימנתי$TS1$

$DN2$זימנתי$DN2$התרבותהיכלאתלהכיןכדיישיבהעוד

הולכיםאנחנומוצלח.יהיההזהשהערבכרי

היאשליהמשימהבפרסום.ולסייעלהירתם

יזמיםשנרכזמאמיןואנייזמיםלפהלהביא

שמעוני.אמרבעיר״,פהבכירים

דוג־במרכזגדוליםחוליםמבתילהבדיל

מת

$TS1$דוגמת$TS1$

$DN2$דוגמת$DN2$ברזיליהחוליםביתהשומר,ותלאיכילוב

שק־סודלאזהתרומות.בגיוסמקושיסובל

שה

$TS1$שקשה$TS1$

$DN2$שקשה$DN2$בפריפריהחוליםלבתיתורמיםלמשוך

״נוחהפוך.יהיהשהמצבשהגיוניפיעלאף

החוליםלבתילתרוםלאנשיםיותרהרבה

ולתרוםלפהלבואמאשרבמרכזהגדולים

לבדיקתמכשיראיזהכמואחרותלמטרות

וילדיםבפגיםלטיפולכלשהוציוראולב,

לוי.ר״ראומרהזה״,מהסוגודברים

מבנהבברזילישנראההפינוימדואז

אריפון?ע״שהאשפוזמגדלכדוגמת

קיבלנואנחנולצערי.מאודקלוש״הסיכוי

הכ־שכלמסוימתמקרןמאודיפהתרומה

סף

$TS1$הכסף$TS1$

$DN2$הכסף$DN2$חדישיםניתוחחדרילבנייתהושקעשם

מקורמצאהלאשהממשלהדברוממוגנים,

הת־ששיעורספקאיןאבללנו.לתתכספי

רומות

$TS1$התרומות$TS1$

$DN2$התרומות$DN2$מהמרכז,יותרהרבהקטןלפריפריה

מת־כאילונראהזההמיושבלארםולכאורה

קיים

$TS1$מתקיים$TS1$

$DN2$מתקיים$DN2$הפוך״.תהליך

עלעומלכברהואכיהשבוערומזשמעוני

ויתרוםהחוליםביתאתשיריםטייקוןגיוס

אזיגידו,ימיםאומראני״לפעמיםמהונו.

ימיםאומראניהחולים,ביתבענייןכאןגם

ואנחנוטייקוןלפהשיגיעסיכויישיגידו.

זה״.עלעובדים

ולגופיםלקרנותלפנותניפיתםהאפ

שהואשאמרהוןלבעלאופילנתרופיים

פריפריה?שזאתבגללתורםלא

חו־ביתומנהלחוליםביתשלחוקו״לחם

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$אני.רקלאלכולם.פונההזמןכלשהוא

המשא־ישראל.במדינתגדליםאנחנוככה

בים

$TS1$המשאבים$TS1$

$DN2$המשאבים$DN2$לאהתורמיםאזמאוד.מוגבליםלפיתוח

תורמים׳.לאפריפריהשזאת׳מכיווןאומרים

תש־׳ההנהלהכמותשובותמיניכלישאבל

קול',

$TS1$,'תשקול$TS1$

$DN2$,'תשקול$DN2$וחלקתורמיםחלקמסרבים.כךואחר

אחר.אוכזהלמכשורמספיקוזהיפהתורמים

המ־אתשבנהסבןשלהתרומהלאזאתאבל

גדלים

$TS1$המגדלים$TS1$

$DN2$המגדלים$DN2$,ארי־שלהתרומהלאזאתבסורוקה

סון

$TS1$אריסון$TS1$

$DN2$אריסון$DN2$התרומותלאאלהאדלסון.שלדוןשלאו

ר״ראומרענקיות״,שהןהשומרלתלשיש

רגישהתורמיםמול״העבודהומסביר,לוי

בתקופתחייםלאאנחנופשוטה.ולאמאוד

ספקאין

ששיעור

התרומות

לפריפריה

הרבה

יותר

מהמרכז,

ולכאורה

לאדם

זההמיושב

כאילונראה

מתקיים

הפוך״תהליך

לויחזיד״ר
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עובדאני־

ביתבשביל

החולים

אזחלואני

אלךואני

לתורמים

אבקשואני

ואנימהם

אותםאזמין

אראהואני

אתלהם

החוליםבית

להםואספר

הסיפור״את

ד״רווזילוי

בעולםהיהודיםשבההימיםששתמלחמת

רצווכולםלהישמרהולכתשישראלחשבו

יש־היוםעתק.סכומיועדמבגדיםותרמו

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ומדי־יכולותעםחזקהכמדינהנתפסת

נה

$TS1$ומדינה$TS1$

$DN2$ומדינה$DN2$גםהתרומות,אתלהביאוהיוםמתקדמת

ומו־יותרהרבהקשהזההחמים,מהיהודים

רכב

$TS1$ומורכב$TS1$

$DN2$ומורכב$DN2$.ולנהלאמיתיסיפורלספרצריךיותר

הגדולותהתרומותפשוט,לאוזהאמיתידיון

לתו־הגדולים.החוליםלבתיללכתנוטות

רם

$TS1$לתורם$TS1$

$DN2$לתורם$DN2$שלדוןבנייןעםיותרהרבהנוחהממוצע

באשקלון,פהבנייןמאשראביבתלבמרכז

שזקוקחוליםביתישאםכילצערי,וזאת

פה״.זהאזהזאתלתרומה

כידרום״ל״כאןהשבועאומרשמעוני

ית־הואומצדולתורמים,רקיחכהלאהוא

חיל

$TS1$יתחיל$TS1$

$DN2$יתחיל$DN2$חבריבאמצעותתרומותלגיוסלפעול

ושלשלישהיציאותהחלטתי״אניהמועצה.

פרקלכלולתצטרכנהלחו״למשלחתכל

בכלקהילה,בכלהחולים.לביתעזרהשל

משם.אלף50ו־מפהאלף100יביאומקום,

תוצאות.גםיביאוהמועצהשחברירוצהאני

כשאניוגםמשימה,לותהיהשייצאמיכל

תרו־בגיוסלסייעוזהמשימהליתהיהאצא

מות

$TS1$תרומות$TS1$

$DN2$תרומות$DN2$החולים״.לבית

וווצרה,יא״עיני
ישראליי

לקדמה"זכאים

ביתמנכ״להתראייןשבועותכמהלפני

לעיתוןברכשגביפרופ׳איכילובהחולים

יחםמעניקהואכיצדסיפרושם״הארץ״

ובמש־כתורמיםפיזיתמטפלואפילומועדף

פחותיהם,

$TS1$,ובמשפחותיהם$TS1$

$DN2$,ובמשפחותיהם$DN2$לקחתי״אניסיפר:שברבשכפיאו

כי־עלאריסוןתדאתוגםעופרסמיאתגם

סא

$TS1$כיסא$TS1$

$DN2$כיסא$DN2$״אםוהסביר,לבדיקה״,מבריקהגלגלים

כלום״.פההיהלאהם,לא

עםהראיוןאתקראה.בטחלוי,ד״ר

מת־לאשאתהלהיותיבולברכש.פרופ׳

חנו?

$TS1$?מתחנו$TS1$

$DN2$?מתחנו$DN2$לתורמים?מספיק

החוליםביתמנב״ללוי,חזיר״ר״אני

נקיפותוללאבושהללאזאתעושהברזילי,

בש־הציבור.למעןזאתעושהאניכימצפון

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$עו־אניאגורות.עשראבקשלאעצמי

בר

$TS1$עובר$TS1$

$DN2$עובר$DN2$אלרואניאזחלואניהחוליםביתבשביל

אותםאזמיןואנימהםאבקשואנילתורמים

להםואספרהחוליםביתאתלהםאראהואני

החו־ביתמהעםלהםאראהאניהסיפור.את

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$עלחירוםבשעתגםמתמודדברזילי

עצמואתמסכןשגםונאמן,מסורצוותידי

לבואכדיקסאמיםתחתילדיואתועוזב

הדרךזאתכיזהאתאעשהאניפה.ולעבוד

מחכהלאהחולים.לביתלעזורשליהיחידה

ולאשלנוהמצאהלאוזאתגדול,תקציבלי

דבריםבוניםהעולםבכלישראל,מדינתשל

החו־וביתאניוגםתרומותבסיסעלדומים

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$עללהילחםנמשיךהחוליםביתוהנהלת

בתרומות״.שלנוהנתח

מדוברכאשרלוי,ר״רמגלהלהיום,נבון

לכש־מגיעהתרומותנתחמאוד,טובהבשנה

בעה

$TS1$לכשבעה$TS1$

$DN2$לכשבעה$DN2$שלהפיתוחמתקציבאחוזיםשמונהעד

זהבמרכזהחוליםשבבתיבזמןהחולים,בית
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אביעוזדודצילום

צרה,לא״עינייותר.ואףאחוז20לכ־מגיע

אומריםכולנולקדמה.זכאיםישראלחולי

ידע,לנוישטובה,בריאותמערכתלנושיש

לנואיןאבלטובות,אוניברסיטאותלנויש

טכנולוגיות.בקנייתבפיתוח,השקעהמספיק

החוליםבתישלהרגיליםהתקציבמקורות

יותרעםגדוליםחוליםבתיישמספיקים.לא

פרי־חוליםבתיוישתרומותויותרתקציבים

פריאליים.

$TS1$.פריפריאליים$TS1$

$DN2$.פריפריאליים$DN2$,אגורהכלעלנלחמיםאנחנואכן

איתהקונהאניאםגםכתרומהלפהשתגיע

לחדריהרדמהמכשיריאוהנשמהמכשירי

יותרבצורהשדסרטןלגלותממוגרףהניתוח,

לעשותלבאקואווטכנולוגית,מתקדמת

התקציבמולחודרנית.לאבצורהלבבדיקות

תרופותאיזהלפעמיםוחושביושבאנישלי

בשביללא.וכמהלנקותכמהלא,ואיזהלקנות

אע־אניתרומות,צריכיםאנחנואלההדברים

שה

$TS1$אעשה$TS1$

$DN2$אעשה$DN2$כמובושה,שוםבליבעולםואסתובבהכל

אתחנף.אנילהתחנף,צריךאםברבש.שאמר

זהכיזה?אתלעשותלעצמימרשהאניולמה

ולטובתהשירותלטובתזההחולים.לטובת

הוגןרפואישירותלקבללהםשמגיעהאנשים

לתתהכלואעשהומקצועי,מתקדםוהגון,

מאוד״.פשוטזההנקודה,זאתלהם.

הכ7yמדבדים־

החוליםבביתאירעשעברבשבועכידוע,

הפסי־במחלקהיוםמטופלחמור:מקרה

כיאטרית

$TS1$הפסיכיאטרית$TS1$

$DN2$הפסיכיאטרית$DN2$המ־מהמחלקה.מאושפזתאנס

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$ביתבחנייתרכבובתוךזאתעשה

החוליםביתשללזכותוייאמרהחולים.

המ־אתלייפותניסולאשהםלויד״רושל

קרה,

$TS1$,המקרה$TS1$

$DN2$,המקרה$DN2$שם.קרהמהוהסבירוהתייצבואלא

עליושנודעלאחרומידמצער,אירוע״זה

לתפוסלעזורכדיההליכיםבכלנקטנו

מידאותהולבדוקבנפגעתלטפלואזאותו

מק־במקוםלתקיפהעדויותלמצואכרי

צועי

$TS1$מקצועי$TS1$

$DN2$מקצועי$DN2$אבלמאורמצערזהבזה.רקשעוסק

החוליםכלשלבתנועהלשלוטאפשראי

באותםלשלוטמשתדליםאנחנוהניידים.

שזהבדימסויםלבוששלבהיבטחולים

אבלהאבטחה.אנשישללבתשומתיעורר

מישלבכללהתנועהאתלהגבילאפשראי

תנועתו״,אתלהגבילרפואיתסיבהשאין

גלויה.בצורהלויד״ראומר

ולאהכלעלמדבריםשבוהזההפתוחהסגנון

מתהליךחלקהואולהסתתרלהכחישמנסים

מאזברזיליהחוליםביתשעוברהכוללהמיתוג

כשנתיים.לפנילתפקידלויר״רשלכניסתו

פגנפטרשבובמקרהגםביטויליריבאהעניין

בטעותניתחורופאיםכאשרוגםהחוליםבבית

המטופל.שלנכונההלאהרגלאת

אע־לאלעולםשקיפות.עלמקפיד״אני

מוד

$TS1$אעמוד$TS1$

$DN2$אעמוד$DN2$שטעי־אגידאתנצל,אניואכחיש,מולך

נו

$TS1$שטעינו$TS1$

$DN2$שטעינו$DN2$להיותרוצהאניכיחוקריםשאנחנוואגיד

יודעהזמן,כלעצמואתשבודקאמיןארגון

עמדתילכןולהשתפר.המסקנותאתלהסיק

נכו־הלאהרגלאתשניתחנוואמרתימולכם

נה.

$TS1$.נכונה$TS1$

$DN2$.נכונה$DN2$מהנשימהבאותהאמרתיגםלפחד.בלי

עודיקרהלאשזהכדיתיחקרנוומהעשינו

והצוותשםואנחנוהקשה,החלקוזהפעם

מאור,מקצועימאוד,מסורצוותלנויששם.

המקצועות.ובכלהתחומיםבכללדרך,שותף

לוי.ר״ראומראחר״,יוםשלתהליךלאזה

שלהתודעהאתלשנותמהניסיוןכחלק

מנ־ברזילי,החוליםלביתבנוגעהציבור

כ״ל

$TS1$מנכ״ל$TS1$

$DN2$מנכ״ל$DN2$בעיקרלהתמקדהחלהחוליםבית

שמגי־מהפניותבחלקהציבור.פניותבעניין

עות

$TS1$שמגיעות$TS1$

$DN2$שמגיעות$DN2$אישי.באופןמטפלהואהחוליםלבית

ואניבמקצועיותזאתעושההדוברת״איילת

עלממונההיאבפניה.הכובעאתמוריד

מעבירהאפילוהיאוחלקןבפניותהטיפול

אניולשמוע.האנשיםעםלהיפגשכדיאלי

המערכ־הנושאיםאתמתוכןלברוריודע

תיים

$TS1$המערכתיים$TS1$

$DN2$המערכתיים$DN2$אתישולהבהם,לטפלצריךשבאמת

TS1$$מתוקףTS1$$מתו־האלוהדבריםאתלילהביאהחוכמה

צריךכךהלב.מכלעושהשהיאהטיפול

שלבתודעההשינויאתולחולללהתקדם

לשם״,בדרךואנחנוהציבור,ושלהמטופל

לוי.ד״רמסכם

החלטתיאני

שהיציאות

ושלשלי

משלחתכל

לחו״ל

תצטרכנה

לכלול

שלפרק

לביתעזרה

בכלהחולים.

בכלקהילה,

יביאומקום,

אלף100

50ו־מפה

משם"אלף
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