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להפקירדירה

ספ׳רויק׳רא׳לת

מסרשנישלמגובהקפץבאשקלוןבמדרחובגורב׳תבבנ״ןהמתגוררבודדח״ל

וצנחבולען׳שלתכונהבעל׳ק00פלמכעלנפלהואלו.שנפלהמגבתלהביא

הדייריםרגליו.אתושברפניואתריסקהואהרביעית.מהקומההקרקעלקומת

איןמשנה,פחותבתוךשניבמקרה״מדוברברשלנות.הקבלןאתמאשימים

׳ק00שהפליודעלאואישאזהרה,שלט
כלום.כאילולקדמותווחוזרנפתחהזה

לאמאוקראינהשהגיעההחיילשלא׳מוומת״.צנחצעירשנהחצילפני

ב׳תןאב׳צ׳לום:ספ׳רו׳ק׳רא.לתנס״.שלילבן״היהלבכות.מפסיקה

בהלם,היינו

שהואחשבנו

התחלתימת,

מסביבילבכות.

אנשיםמלאהיו

ואמבולנס.

ס׳פלפרמדיק

נורא17ם,

לראותקשה

הפניםאת

היההכלע\ל\

ומלא,ל,מרו

ממשדם.מלא

,pooלו

חשובכךכל

אתלהביא

הזאת,המגבת

במגבתמדובר

הקדשהעם

מיחידת

בה'הצנחנים'

משרת.הוא

מאמיןהיהמי

nrשככה

׳גמר?״

עלרובצתקללהאם^^

משותףבבנייןהדירה

ביתבבנייןהרצלברחוב

מקריםבצירוףמדוברשמאאוגור,

פחותשלבהפרשואכזרי?מר

הראשוןצעיריםשנימשנה,

מאוקראינהוהנוכחימגרוזיה,

הרביעיתבקומהדירהמשכירים

בלבהממוקםגור׳'ביתבבניין

הראשוןהבחורבאשקלון.המדרחוב

שניהםחברו,עםבדירהמתגורר

עלייה.לעשותשביקשוציונים

פוניםהדירהשלהכביסהחבלי

הממוקמיםהמשרדיםשללגג

להכניסמנתעלהקרקע.בקומת

וקומתהחנויותמתחם'לרחבתאור

כזמנוהקבלןהניחהמשרדים

מכסהאור.חודרדרכםפלסטיקים-

אינוואישאטוםנראההפלסטיק

שמדוברבדעתולהעלותיכול

כשרורכיםמוזרה.תכונהבעלבמכסה

במקרהנסגר.ומידנפתחהואעליו

חולצה.נופלתהצעירלבחורהראשון,

דורךאותה,להביאמהחלוןקופץהוא

בעזרתמותו.אלוצונחהפלסטיקעל

עבורושאסףהשכניםאחדשלסיוע

מולדתו.#7מוטסתגופתוכסף.

באותוהדירהבאותהשנהכעבור

שלושההדירהאתמשכיריםהבניין

מחברעולהאנדריי,בודדים.חיילים

תחתית.ללאבור-■.:

בולען?אופלסטיקמכסה

הכביסה,מסתורחלון

במדרחוב.גורביתבניין
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פרופינחלאלי.דבי.רונןדרהפציעה.לפניאלכסיממות.ניצלאלכסי

אלכסייעלשמרהואעלינו,ריחםאלוהיםבמתנה,אלכאתק׳בלת׳

עולהרבקהוחברתוהעמים

מתגוררכדירהאתםיחדמצרפת.

חייליםשלושתםאלכסיי.גם

משרתיםשלושתםבודדים.

המדינה.אתואוהביםבצבא

לדעהסמוךשעברשישיביום

בהכנותבדירה.שלושתם00:51

הכיןאנדרייהשבת.לקרת

ישבהרבקהאוכל,במטבח

כביסההורידואלכסייבחדרה,

נופלתמסוייםבשלבמהחבל.

המרפסתכיןהגובההמגבתלו

מטריםכשניהואהגגלבית

לקפוץמחליטאלכסייבלבד,

רגליוקופץהואמהמרפסת.

האטוםבפלסטיקנוחתות

בקומתנוחתהואונסגר.שנפער

בעליקשה.וניפצעהקרקע

רואיםאורחועובריעסקים

דםשלוליתכתוךמוטלאותו

אדום.דודמגןאתומזעיקים

בכללהבינולאמהאנשיםחלק

בעליאולםנפל,הואמהיכן

לטרגדיהעדיםשהיועסקים

במהבדיוקהבינוהראשונה

מדובר.

נמצאיםנמצאיםבדירהבינתיים,

ורבקה,אנדריילדירה;שותפיו

אלכסיי.היכןמביניםאינםהם

רבקה:"משחזרתהסיוטרגעיאת

זהיבוסיושמעתיבחדרהייתיאני

התרגשתילאאכלחזקרעשהיה

המדרחובבלבגריםאנחנוכי

כעבורסוחרים.שלתנועהויש

לי,אומראנדריידקות,כמה

לאואלכסייזרוקההמגבת

לאנפל.שהואלינראהנמצא,

הזהשהפלסטיקבכללידענו

ראינוולאהסתכלנובולען,הוא

נפלשהואחשבנוסימן,אוחור

אחתקומההשלישיתלקומה

ירדנושלנו,מהקומהפחות

הבנולאאותוראינוולאלחפש

למטה,לרדתהחלטנוקרה,מה

עיננו.חשכוואזלמשרדים,

הרצפהעלמוטלהיהאלכסיי

הואדם.שלגדולהשלוליתבתוך

שהואחשבנובהלם,היינוזזלא

מסביבילבכות.התחלתימת,

ואמבולנס.אנשיםמלאהיו

נוראהיהזהבו,טיפלפרמדיק

.שלוהפניםאתלראותקשה
דם.מלאומלא,מרוסקהיההכל

חשובכךכללוהיהמסכן,ממש

מדוברהזאת,המגבתאתלהביא

מיחידתהקדשהעםבמגבת

מימשרת.הואכה'הצנחנים

יגמר?"זהשככהמאמיןהיה

אצבעומפנהרבקהאומרת

הדירהבעלתכלפימאשימה

הסכנהעלאותםידעהשלא

המגורים.בבנייןשנשקפת

כחייליםלאשקלוןהגענו"אנחנו

כאולפןשלמדנואחריבודדים

שדרות,שלידאיביםביישוב

לדירהוהגענודירהחיפשנו

יידעושלאמאודחבלהזאת.

כאותהשהיההמקרהעלאותנו

בדיוקאיךסכנהושישהדירה

מחבלשנופלבגדשנביאציפו

אותנומיידעיםהיואםהכביסה.

המפולשתלקומהמפתחשיש

לאהואהזההפסלטיקושמכסה

יכולבולעןאלאמכסהכאמת

פשוטקורה.היהלאשזהלהיות

ומציינתרבקהאומרתרשלנות"

שלהוהחברהיאהמקרהמאזכי

לדירה.לחזורחוששים

אתקיבלואלכםיישלהוריו

מצדמעורבים.ברגשותהבשורה

ניצלו.שחייושמחיםהםאחד

לוצפויכייודעיםהםשנימצד

בבארמתגורראביוארוך.שיקום

מאוקראינה.בטיסההגיעהואימו

בנהשלמיטתולידיושבתהיא

בביתולסתפהבמחלקתהמאושפז

סידרהשעברלאחרברזיליחולים

לבכות.מפסיקהולאניתוחיםשל

במתנה,אלכסייאת"קיבלתי

עלשמרהואעלינו,ריחםאלוהים

אומרת.היאאלכסיי"

רבים,למכשיריםמחובראלכסיי

אתשהצילוניתוחיםסידרתעבר

לדברמאודמתקשההואחייו.

הוא'איך;לשאולמפסיקלאאך

לי?׳קרהזה'איךלדעתמבקש

ניצלו.אלכסיישלחייוספקללא

ברזיליהחוליםלביתהגיעהוא

משפחתובנימאוד.קשהבמצב

פעמיים.לושיחקהמזלכיבטוחים

בחייםנישארכשהואאחת"פעם

בידיהםנותחכשהואשנייהופעם

מנהלרונןדביד״רשלהאמונות

ופרופ'האורטופדית,המחלקה

פהמחלקתמנהלנחניאלי,עודד

שורהבמקבילבושביצעוולסת

במיוחד.מוצלחיםניתוחיםשל

לבית,הגיערונן:״הואדביד״ר

ופניםבראשחבלהעםהחולים

הואהאורטופדכתחוםמרוסקים.

מאודקיבועועברהירךאתשכר

רגליובכפותשברשלמתוחכם

מיוחדתבטכניקהחוברואשר

רבה״בהצלחהעברהניתוח

מנהלעודד,נחניאליפרופ

כיאומרולסתלפההמחלקה

ניצלו.חייווכיגדולמזלהיהלאלכסיי

לתוךיתדלוניכנס״למזלו

התחתונההלסתאתלוריסקהפה,

היהזהאםכיהמזלזההפנים.וכל

נגמרהיההנראהככלזהבראש

מפורקתלסתעםהגיעהוא

הרכבנוהניתוחבמהלךלחתיכות.

היההניתוחהלסתאתבחזרהלו

היותייחוס''קוהיהלאכימורכב

מרוסקות.היווהשינייםהלסתותוכל

שעות.שנמשךסזיפיניתוחהיהזה

נראהוהכלהחיצוניבשיקוםהצלחנו

שיקוםלוצפויכיספקליאיןתקין.

שתליםעצם,השתלותשיכלולארוך

וכוי״.

הצעירבתגובה:״נמסרהחוליםמבית

פגיעהעםקשהבמצבהגיעהגיע

ידיובשתיברגליו,בפנים,קשה

ובאגן.

בוצעוהקנה,פיוםע״יהונשםהוא

ע״ינותחוהחולההדמיהבדיקות

ופהאורתופדיהשלמעורבצוות

ולסת.

שכללוממושךמורכבניתוחעבר

ושחזורבגפייםהשבריםשלקיבועים

הפנים.עצמותשלוממושךמורכב

עצמובכוחותנושםהחולהכעת

ושיקום״.טיפוליםלהמשךומאושפז

מפסיקיםלאאלכסיישלהוריו

דכיולד״רנחניאלי,לפרופלהודות

אלכסיבברזילי.הרפואיולצוותרונן

בקולמשפטיםשניעלחוזרמצידו

אנירמתילי?״קרהזהאיךחלוש:״

ולחזורהרגלייםעללעמודיכול

לצבא?״
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ממשיד״אניאלעזרא:

סבאשלהמסורתאת

טפ׳רוא׳לת׳ק׳ר

אלע־וראאל׳העסקיםא׳שתרומתהפארק,ברזילי.החול׳םכביתחדשמבקריםפארק

opin ,\^i)wxoפע\חלילדיםשעשועיםמתקניכולל\ה^החול׳םביתלקפ׳סר״תכסמוך

טפ׳רויקירא׳לתמוצללותישיבה

ממשיךאני

mioonnx

ואנאנאשל

בנתינה.שלי

נב׳תכאן

ישהחול׳ם

נפלאיםאנשים

שעושים

קודשעבודת

במקצועיות

שמחאנירבה.

לישניתנה

לתרוםרתכות

החול׳םלכ׳ת

במכשור

ובפארקרפואי

בכדיהמבקרים

לקהילה׳׳ע

לכאן".שמגיעה

mMאלעזראאליהעסקיםיש

לידידנחשבאשרמאשקלון117

Jrmהשבועפתחהחוליםבית

ביתבאילרווחתכיסוואתליבואת

שלובסיועבעיר.ברזיליהחולים

המבקריםלרווחתחדשפארקהוקם

הוקםהפארקברזילי.החוליםבבית

האשפוזבבנייןלקפיטריהבסמוך

והמתנהפנאימקוםוישמשהחדש

הפארקהחולים.משפחותעבור

ומתקנימוצללותישיבהפינותכולל

מיוחדבטקסילדים.עבורשעשועים

ברזיליהחוליםבביתשהתקייםומרגש

בניהעיר,ראשבמעמדהפארקנחנך

לוי;חזיד״רהחולים,ביתמנהלוקנין;

בניאביטן,יעקבהרבדיכטר;אביחכ

nnD^Dנוספים.ומכובדיםאלעזרא

מדוברכיוקנין,בנירה״עאמר

״זהוהמרגשים.מהרגעיםכאחד

מקוםלחנוךומרגש,משמחרגע

זההחוליםלביתהקהילהאתשמחבר

לבקרשבאותהמשפחותשבומקום

להתאוורריוכלוהמאושפזיםאת

להודותרוצהאניהאשפוז.ממחלקות

כאןהנאההתרומהעלאלעזראלאלי

אניזובהזדמנותהתושבים.לרווחת

ניהולעללוילד״רלהודותרוצה

מצליחאתההחולים,ביתשלהמוצלח

החוליםביתעםהקהילהאתלחבר

גאהאנירפואי.מרכזלהיותומעבר

הואבאשקלון,שלנוהחוליםבבית

כארץ,הטוביםהחוליםמבתיאחד

רופאיםמחלקותמנהליכאןיש

nrrmiאביקודש״.עבודתשמבצעים

לבהואהזההחולים״ביתדיכטר:

עשרותבמשךהרפואי.בתחוםהאזור

7/7והיוםבקפטריהעבדהאמישנים

לרווחתפארקגםיהיהמהקפטריה

המבקרים״.

״אנילוי:חזיד״רהחולים,ביתמנהל

עודולחנוךכאןלעמודנרגשמאוד

בביתהמבקריםלרווחתמפוארפארק

למקוםמעברהחוליםביתהחולים.

חשובהוחזותחזותואתמשפררפואי,

למאושפזיםגםלעובדיםגםלכולם

מקוםהואהחוליםביתלמבקרים.וגם

נמשיךאנומרפואיפחותלאקהילתי

וגםהרפואיבמישורגםהרבהלעשות

להודותרוצהאניהחזותי.במישור

התרומהעלולמשפחתואלעזראלאלי

שיתוףעלוקניןבניהעיר,ולראש

ביחד״.הפעולה

אתלישיששמח״אניאלעזרא:אלי

אנילקבל,מאשרולתתלהעניקהזכות

ואבאסבאשלהמסורתאתממשיך

ישהחוליםבביתכאןבנתינה.שלי

קודשעבודתשעושיםנפלאיםאנשים

לישניתנהשמחאנירבה.במקצועיות

במכשורהחוליםלביתלתרוםהזכות

לסייעבכדיהמבקריםובפארקרפואי

לכאן״.שמגיעהלקהילה
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