
החניתחוד"אנחנו

בקורונההמאבקשל
לאהממשלהאבל

/צלינו"להסתכלטרחה
גאגוסנתנאל

במגפההמאבקשלהחניתחוד"אנחנו

עלינו"להסתכלטרחולאבממשלהאבל
אנושמשאביסמנכ"לשמלו,שבילדעוךשמסרבתותחלואהאובדנותגילוייכדיעדשנשחקצוותבבידוד,אומאומתיםעובדיםאלפיראיון

מלמעלהשמגיעהכאוסועםהמשברעםלהתמודדכדיהנדרשיםהאלתוריםואתבנגיףהיומיומיתהמלחמהאתמתאראיכילוב,החוליםבבית

גאנזסנתנאל

פרוץעםשעבר,במארס
והתגברותהקורונהמשבר

מונשמים,אלפיעלהזעםנבואות

משא־סמנכ"לשמלו,שביקיבל

בי

$TS1$משאבי$TS1$

$DN2$משאבי$DN2$איכילוב,החוליםבביתאנוש
ההולים,ביתממנהלטלפוןשיחת
בהמשךשמונהגמזו,רוניפרוס׳

גמזוהקורונה.פרויקטורלתפקיד

למשר־בדחיפותלהגיעלוקרא

דו

$TS1$למשרדו$TS1$

$DN2$למשרדו$DN2$לחשובחייביםשהםלוואמר

הנשמה.מכונותמביאיםמהיכן

מס־שלו",מהמשרדיוצא"אני

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$,שהמשוגעלעצמי"ואומרשמלו

חיובי,באופןזהאתאומרואניהזה,

מכונותאתלפהלהביאיצליהעוד

וישאלאלייפנההואואזההנשמה,
אותן"׳,להפעילהולך׳מיאותי

הפכוההנשמהמכונותטכנאי

המרכזייםהצמתיםלאחדאחתבבת

אךבקורונה,למאבקבהיערכות
טכ־6-2בממוצעישכיגילהשמלו

נאי

$TS1$טכנאי$TS1$

$DN2$טכנאי$DN2$חוליםביתבכלבלבדהנשמה

ביתשבוממצבהששוהואבישראל,

אךהנשמהמכונותמשיגהחולים

אותן.שיפעילואנשיםבלינשאר

הטכנאים,כלעם"ישבתילדבריו,
והב־האדם,כוהואנשיהרנטגנאים

נו

$TS1$והבנו$TS1$

$DN2$והבנו$DN2$ההנשמה,מכונותטכנאישמלבד
בביתטכנאים100הכלבסךלנויש

קורסלפתוההחלטנומידהחולים.
לכלופנינוהנשמהלטכנאיהסבה

לרפואה.לסטאז׳ריםוגםהטכנאים,

שבועייםובתוםהקורס,אתפתחנו

לתפקידשהוכשרואיש70לנוהיו
עשרותאתלהפעילמוכניםוהיו

בהמשך".הגיעושאכןהמכונות

הממשלהמראשאישור
שמלושלבמשרדהשולחןעל

מאתהמלחמה""אמנותהספרמונח

שאסטרטגיותבטוחלאאךטזו,סון

לה־אותוהכינוהעתיקותהלחימה
תמודדות

$TS1$להתמודדות$TS1$
$DN2$להתמודדות$DN2$והנה־עולמיתמגפהעם

גה

$TS1$והנהגה$TS1$

$DN2$והנהגה$DN2$שמלו,מתמשך.פוליטיבמשבר
201ב-2לתפקידושנכנס מולעמדע ,5, 
7,800שלאדםכוחניהולשלאתגר

המשברבזמןהחוליםביתעובדי

המדי־בתולדותההמורהבריאותי

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$אוכלילהושבתוחברותבעוד

מהבית,לעבודהעובדיםאתשלחו
התנו־לכיווןבניגודפעלאיכילוב

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$.צרי־היוהחוליםבביתבמשק

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$ולקלוטלאיישכוחות,לתגבר
ומתנדבים,מטופליםהולים,יותר

וחינוךתחבורהתשתיותלהקים
שלקיצונייםבתנאיםזהוכל

מוכר.בלתיבאויבומאבקודאותאי

יותרהיוהמשברלאורך

לקורונהמאומתיםעובדיםמ-006
ויותראביבי,התלהחוליםבבית

]ף׳מ[

אוהדצויגנבתצילום:לתמיכהנזקק!עובדיםבאיכילוב.הקורונהמתלקתוקניןו"פרצילום:למגפה"נערכובאמתלא"בישראלשמל!.שבי

הקורונהבתקופתאיכילובהחוליםביתהקצהעל שמלושבי

מצב52גילאיכילובהחוליםבביתאנושמשאביסמנכ"ל

תוארהשכלה:מודיעיןמגורים:בנותנשוימשפחתי:

בןמאוניברסיטתאנושומשאביההתנהגותבמדעיראשון

מאוניברסיטתלאומיוביטחוןהחברהבמדעישניתוארגוריון;

אלוףסגןקודם;תפקידלאומילביטחוןהמכללהבוגרחיפה;
אנושמשאביתפקידישלבשורההאווירבחילשירתבמיל/

בבידודשהועובדיםמ-004,2

לבידודנכנסושאףכ-007בהם

לסי־אותנוהביא"זהפעמיים.
טואציה

$TS1$לסיטואציה$TS1$
$DN2$לסיטואציה$DN2$חשיבהשהצריכהקיצונית

לתמי־פתרונותעללקופסהמחוץ

כה

$TS1$לתמיכה$TS1$

$DN2$לתמיכה$DN2$המשךעלולשמירהבעומסים

שמלו.אומרשגרה",
תפקודעלחושבאתהומה
במשבר?הממשלה

עלינוהסתכלולא"הםשמלו:
החלטות,קיבלההמדינהאפילו.
אתנתנהתמידולאסגרים,כמו

החוליםבבתישקורהמהעלהדעת
הזאת".במלחמההחניתחודשהם

היחידההמדינהלאהיאישראל

סגר.שהטילה

היאסגרלהטיל"ההחלטה

איךאתנו?מהאבללגיטימית,
יגי־שלנושהעובדיםרוציםאתם

עו

$TS1$יגיעו$TS1$

$DN2$יגיעו$DN2$תחבורהכמעטכשאיןלעבודה

אםלבואיכוליםהםאיךציבורית,

כלואיןמושבתתהחינוךמערכת

שלהם?".לילדיםפתרון

מהיחסתסכולמביעשמלו

מצפים"אםואומר:החוליםלבית

ונ־הקורונהבחולינטפלשאנחנו

ציל

$TS1$ונציל$TS1$

$DN2$ונציל$DN2$מהממשלהמצפהאניהיים
שע־האנשיםעלינו,גםלחשוב

ליהם
$TS1$שעליהם$TS1$

$DN2$שעליהם$DN2$זאת.לעשותהאחריותמוטלת

הפתרו־עלהכללבנותאפשראי

נות

$TS1$הפתרונות$TS1$

$DN2$הפתרונות$DN2$היוזמהעלשלנו,המקומיים

36היובחייכם,בשטה.האנשיםשל

שמישהואזלא?בממשלה,שרים

לנו".יעזור

הושבתה,החינוךכשמערכת
כיבאיכילובהבינושמלו,אומר

חינוךמסגרותיפתחולאהםלאאם

יוכלולאעובדיםעצמאיבאופן

שיפ־מההחולים,לביתלהגיע

גע

$TS1$שיפגע$TS1$

$DN2$שיפגע$DN2$מאמץלאחרבתפקודו.קשות

בביתהצליחוולוגיסטי,ביורוקרטי

ספר,ובתיגנים23לפתוחהחולים

אביבתלעירייתבשיתוףרובם

בסגרשכללוויצו,שלגניםוחלק

ילדים.כ-052השלישי
מערכתשלהפתיחהמתווי

ובשלבהזמן,כלהשתנוהחינוך

עדשלקפסולותהותרומסוים

זהכיאומרשמלוילדים.שישה

לפתוחמבחינתוריאליהיהלא

בה־בלבדילדיםלשישהגנים

תחשב

$TS1$בהתחשב$TS1$

$DN2$בהתחשב$DN2$10עדשהתירובהגבלות

הואשאזומכיווןבמתחם,איש

ול־גננותעודלגייסצריךהיה
מצוא

$TS1$ולמצוא$TS1$
$DN2$ולמצוא$DN2$נוספים.מתחמים

לשריםפנהשמלובאוגוסט

אתלהגרילבניסיוןכנסתוחברי

לשמו־בקפסולותהילדיםמספר
נה

$TS1$לשמונה$TS1$
$DN2$לשמונה$DN2$,המותראתלמצותכדילפחות

מע־לתתוכדיהמגבלותבמסגרת

נה

$TS1$מענה$TS1$

$DN2$מענה$DN2$ואזהעובדיםלילדייותררהב

לה־צריךהואגבוהכמההביןהוא

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$עברתיכזה.אישורלקבלכדי"

דרךשמולי,איציקהעבודהשרדרך
שאנחנוהבנתיואזהבריאות,משרד

הממשלהראששלבאישורתלויים
המ־יאומן.לאפשוטזהזה,בשביל

שכתי

$TS1$המשכתי$TS1$

$DN2$המשכתי$DN2$בשבתות,מכתבים,לשלוח

קיבלתיבסוףהשנה,ראשבערב
להגדילוהצלחתיאישור,ממנו
שהכנסנוהילדיםמספראתב-%52

אומר.הואלגנים",

600

מאומתיםנמצאועובדים

המשברתחילתמאזלקורונה

76

הקורונה,במחלקותמאושפזים
מונשמים*19בהם

30%

בביתהמתנדביםבמספרהעלייה

המשברבזמןהחולים

בפברואר*נכוךל-11

פת־שנמצאלאחרשגםאלא

רון

$TS1$פתרון$TS1$

$DN2$פתרון$DN2$היוהעובדיםבילדים,לטיפול

שהת־בזמןלעבודהלהגיעצריכים

חבורה

$TS1$שהתחבורה$TS1$

$DN2$שהתחבורה$DN2$במתכונתפועלתהציבורית

ובהיעדרבתגובה,ביותר.חלקית

ביתהכפילמלמעלה,פתרונות

ההס־מערךאתתשעהפיהחולים

עות,

$TS1$,ההסעות$TS1$

$DN2$,ההסעות$DN2$הגי־נקודותשלמיפויבוצע

שה

$TS1$הגישה$TS1$

$DN2$הגישה$DN2$פתרוןהוצעוכךהרלוונטיות

בכך.שנדרשמילכלכמעט

התק־שלאיוזמותהיוזאת,עם

2,400

בהםלבידוד-נכנסועובדים

פעמייםלבידודשנכנסוכ-007

800%

העובדיםהסעותבמערךהתגבור

התחבורהצמצוםבעקבות

הציבורית

120%

בביתהכלליהתפוסהשיעור

כלמביןהגבוההחולים
החוליםבתי

הבריאותומשרדאיכילובמקור:

העובדים.כללידיעלבברכהבלו

לביתמחוץמתנדבים"חיפשנו
העומס,עםלהתמודדכדיהחולים
החוליםבביתעובדיםשישוגילינו

הקו־מטהחבריהנהלה,הברי
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$אנושמשאבימאגףועובדים

הקו־במחלקתלהתנדבשביקשו
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$מעברולחולים,לצוותולסייע

ולשעותהשוטףתפקידםלביצוע
אלאמספר.הואהרגילות",העבודה

כישטענועובדיםהיוכישמתברר

הנחיות,לתתיודעאוליהבריאות"משרד

משרדלאהואאבלהדברים,אתלבחון

חירוםרשותבישראלישאופרטיבי.

הביטחון,משרדתחתשפועלתלאומית,
כלל"אותההפעילולאאבל

ביכו־אי־אמוןהבעתהזהבצעדיש

לתם

$TS1$ביכולתם$TS1$

$DN2$ביכולתם$DN2$שמלוהעבודה.עללהשתלט
מיעוט,היוהמתנגדיםכיאומר

בנחי־בהמשךהשתכנעושחלקם

צות

$TS1$בנחיצות$TS1$

$DN2$בנחיצות$DN2$ברבריםלסייעהמתנדביםשל

לחו־מיםכוסהגשתכמופשוטים,
לים

$TS1$לחולים$TS1$
$DN2$לחולים$DN2$לסייע.לבואלאחותקריאהאו

לשרודהיכולת
הקו־בנגיף,להדבקהמעבר

רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$כבדנפשימחירגםגובה

מהצוותיםובפרטמהישראלים,

לאומית",מצוקהפההרפואיים."יש
עופרפרופ׳שעברבחודשאמר

שעריהחוליםביתמנכ"למרין,

כמעטכבר"אנחנובירושלים.צדק

לאוהצוותיםהאירוע,בתוךשנה

מהש־חלקזהמאווררים.מספיק

תיקה.

$TS1$.מהשתיקה$TS1$

$DN2$.מהשתיקה$DN2$מאודקשהעובדיםאנשים

רוציםהםקשים.מראותורואים

מצליחים".ולאאופקלראות

עלפסחולאהנפשייםהקשיים
שניאףוהיואיכילוב,שלהצוותים

שהעלהבאופןשהתבטאועובדים
התלבטשמלולאובדנות.חשש

לה־הוחלטולבסוףלפעול,כיצד

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$שמבוססנפשיתמיכהמערך

הסו־והעובדיםהפסיכולוגיםעל

ציאלים

$TS1$הסוציאלים$TS1$

$DN2$הסוציאלים$DN2$אנחנוהחולים.ביתשל"

הדברים,עללדברמפחדיםלא

לדברזההבעיותאתמלפתורחלק

אומרבסוגיה",טיפלנווכךעליהן,

פנועובדיםעשרותלדבריו,שמלו.

בנוסףדיסקרטי.באופןלטיפול

נפתחואחד,עלאחדשללטיפול

משתתפיםרביטיפולמעגליגם

נוסףאמצעיהקורונהבמחלקות

הנפ־הקשייםעללהקלהשסייע

שיים

$TS1$הנפשיים$TS1$

$DN2$הנפשיים$DN2$השחוקים.העובדיםשל
משרדשלהתפקודעלדעתךמה

במשגר?הבריאות

יודעאוליהבריאות"משרד

הדברים,אתלבחוןהנהיות,לתת
ישאופרטיבי.משרדלאהואאבל

לאומית,חירוםרשותבישראל
אבלהביטחון,משרדתחתשפועלת

כלל".אותההפעילולא

למש־ערוכהככללהיתהישראל
בר

$TS1$למשבר$TS1$
$DN2$למשבר$DN2$?שכזה

התכוננו2000באג"במהלך

פע־ארגוניםהעולם׳.ל׳סוףכולנו

לו
$TS1$פעלו$TS1$

$DN2$פעלו$DN2$תשתיתלהכנתכימיםלילות

קרהלאובסוףאלה,לאירועים
מגפותשישאףלקורונהמאום.

אוסארסכמופעם,מדישפורצות

בישראל.נערכובאמתלאאבולה
לקרואאפשראםאותנו,שהצילמה
מ-000,5יותרשישאףככה,לזה

לש־הישראליתהיכולתזומתים,

רוד,

$TS1$,לשרוד$TS1$

$DN2$,לשרוד$DN2$היוזמה,הישראלי,הטמפרמנט

מהזההמקצועיות.היכולותוכמובן

הבריאות".מערכתאתפהשמחזיק

הערה



