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בו־מאיוודד

משותףצוותהמליץשניםכשלושלפני

הפקו־שלועדהבנגב,בריאותפורוםשל

לטה

$TS1$הפקולטה$TS1$

$DN2$הפקולטה$DN2$בןבאוניברסיטתהבריאותלמדעי

בחוברתהנגבלפיתוחהרשותושלגוריון,

הקמתעלנתוניםגדושיעמודים49בת

׳אחבבחינתמשהובנגב,נוסףחוליםבית

״אוכלוסיית׳סורוקה׳.החוליםלביתקטן׳

באותהנאמרהגיאוגרפית״,ופריםתההנגב

ייחודייםאתגריםמספר״מציביםחוברת,

האוכלוסייההבריאות.מערכתמבחינת

מתפת־אזוריםשלמאפייניםבעלתהיא

חים.

$TS1$.מתפתחים$TS1$

$DN2$.מתפתחים$DN2$גבוהיםפריוןשיעוריעדייןבהיש

שלמואצתלהזדקנותבמקבילבמיוחד,

הגיאוגרפיפיזורהשנית,האוכלוסייה.

מבחינתאתגרמהווההאוכלוסייהשל

נחיתו־מרוחקים.לאזוריםשירותיםמתן

תה

$TS1$נחיתותה$TS1$

$DN2$נחיתותה$DN2$בתחוםהנגבאוכלוסייתשלהיחסית

אובייקטיבייםבמדדיםברורההבריאות

בנגב,האוכלוסייהבתחושתוגםבסיסיים

רפואה״.לשירותיהזקוקהזובפרט

חוברתבאותהנטעןהאוכלוסייה,אם

מריבויכתוצאהלגדולתמשיךהמלצות,

לאלףהמיטותשיעוריפחתבלבד,טבעי

האוכ־אם2025בשנת2.1ל־88.1מ־נפש

לוסייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$בתו־שנקבעליעדבהתאםתגדל

כנית

$TS1$בתוכנית$TS1$

$DN2$בתוכנית$DN2$כמיליוןקריבאר־שבע,מטרופולין

המי־שיעוריפחתאזאו2025בשנתנפש

טות

$TS1$המיטות$TS1$

$DN2$המיטות$DN2$שנה.באותה1.1לכדינפשלאלף

הקמתעלהצוותהמליץהאלהבנתונים

לה־בצומתל׳סורוקה׳משניחוליםבית

בים,

$TS1$,להבים$TS1$

$DN2$,להבים$DN2$מיטות300עםשיתחילחוליםבית

מיליון400כ־שלבהשקעהראשון,בשלב

ל־יורחבשניםעשרתוךובהמשך,שקל,

600

$1ST$600$1לST$

$2ND$600$2לND$900לכדייגיעדברשלובסופומיטות

מיטות.

גדליםהפערים

צ׳רניחובס־דבופרופ׳חלפושניםשלוש

קי,

$TS1$,צ׳רניחובסקי$TS1$

$DN2$,צ׳רניחובסקי$DN2$
הפו־כמנהלאזשכיהןהדו״ח,ממחברי

רום

$TS1$הפורום$TS1$

$DN2$הפורום$DN2$המחל־חברהואוכיוםבנגבלבריאות

קה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$באוניברסיטתבריאותמערכותלניהול

במרכזהבריאותתוכניתוראשגוריוןבן

מה־מתוסכללהיותשלאיכוללא׳טאוב׳,

עובדה

$TS1$מהעובדה$TS1$

$DN2$מהעובדה$DN2$למיהועברוהזההדו״חש״המלצות

לפי־השרמועברות,להיותצריכותשהיו

תוח

$TS1$לפיתוח$TS1$

$DN2$לפיתוח$DN2$למי־רחףשלום,סילבןוהגליל,הנגב

מוש

$TS1$למימוש$TS1$

$DN2$למימוש$DN2$,אךמשרדו,אנשיגםוכךהתוכנית

במרינהההחלטותמקבלידברשלבסופו

חוליםביתוהקמתהרו״ח,אתאימצולא

הפע־במסכתפרקעודהיאבנגבנוסף

רים

$TS1$הפערים$TS1$

$DN2$הפערים$DN2$לתושביהניתניםהבריאותבשירותי

הנגב.

ביתלהקמתקשרשוםבליבינתיים,

ומ־הולכיםרקהפעריםהנוסח,החולים

עמיקים

$TS1$ומעמיקים$TS1$

$DN2$ומעמיקים$DN2$הבריאותלשירותיבהשוואה

הארץ?מרכזלתושביהניתנים

האחרונותבשניםמשתפראמנם״המצב

הארץ,במרכזמשתפרגםהואאבלבנגב,

וגדליםהולכיםהפעריםטוב.יותראפילו

הארץ״.מרכזלביןהנגבבין

הזה?הפערלסגירתסיכויבכלליש

ממשלתיתממדיניותבעיקרנובע״הפער

זהפרטית.רפואהשללעידודשקשורה

במ־הפרטיתהרפואהשללפריחתהמביא

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$,לשלםיכוליםאנשיםשםכיהארץ

גורםגםזההנגב.תושבימאשריותר

מהנגבטוביםרפואייםכוחותשללמעבר

הארץ״.למרכז

הבריאותבמערכתהמשבררקעעל

יגדל?עודהזהשהפערנראההציבורית,

הואהנוכחיהמשברשלמקורו״בוודאי.

גםזוציבורי.מימוןמחליףפרטישמימון

אזו־כזובמציאותהסימפטום.וגםהסיבה

רים

$TS1$אזורים$TS1$

$DN2$אזורים$DN2$חלשותאוכלוסייהוקבוצותחלשים

במצברפואה.לשירותינגישותמאבדות

בכלמאשריותרנפגעיםהנגבתושביהזה,

אחר״.אזור

בנגבכימתריעצ׳רניחובםקידבפרופ׳

רקלאבריאותיות,בתשתיותמחסוריש

תש־שלברמהאלאאדםכוחשלברמה

תיות

$TS1$תשתיות$TS1$

$DN2$תשתיות$DN2$עבורהכנולמשל,״הנה,ממש.של

עלשממליץמסמךהנגבלפיתוחהרשות

להבים.בצומתנוסףחוליםביתהקמת

הזה,הפרויקטשלהמיתארתוכניתאושרה

ספקואיןהחולים,ביתשלמיקומואושר

כושראתעבר׳םורוקה׳החוליםשבית

שלו״.הספיקה

ביתלחוד,ומציאותלחודתוכניותאולם

באופק.נראהלאבנגבשניחולים

מיעותעלנלחמים

נשמעים׳סורוקה׳החוליםבביתמנגד,

לרעיוןמתנגדיםשדווקאאחריםקולות

דבפרופ׳באזור.שניחוליםביתהקמת

ממנהליאחדכימספרמצירוצ׳רניחובסקי

כיבפניוצייןבעבר׳סורוקה׳החוליםבית

אבלבאזור,חוליםביתעודפה״מוכרחים

לכותלימחוץזהאתשאגידרוצהאתהאם

מהעניין״.תשכחאזהחולים,בית

עודלהקיםענייןאיןב׳םורוקה׳לדבריו,

חולים.בית

החוליםבית׳סורוקח׳,אנשישללטעמם

ובת־הקיימותבתשתיותומסוגליכול

שתיות

$TS1$ובתשתיות$TS1$

$DN2$ובתשתיות$DN2$אתלמלאבושייבנוהעתידיות

בעמדתם?צדקישאוליאזייעודו,

הב־בשירותיפעריםעלמדברים״אם

ריאות,

$TS1$,הבריאות$TS1$

$DN2$,הבריאות$DN2$גדולבפערעכשיוכבראנחנואז

הארץ.למרכזבהשוואהאשפוזבמיטות

הארץבמרכזויתעצמו.יילכורקהפערים

בעו־הגדולההיאהאשפוזמיטותצפיפות

לם,

$TS1$,בעולם$TS1$

$DN2$,בעולם$DN2$ונלחמיםמשוועמחסורישכאןואילו

בעיקרנובע"הפער

ממשלתיתממדיניות

שללעידודשקשורה

זהפרטית.רפואה

שללפריחתהמביא

הפרטיתהרפואה

שםכיהארץ,במרכז

לשלםיכוליםאנשים

תושבימאשריותר

הנגב״

׳סורוקה׳שלנו,התחזיותלפימיטה.כלעל

אוכלוסייהשנה20בעודלשרתיצטרך

ביתשיוקםעדכיום.הקיימתמזוכפולה

שנייםפיעםנהיהכברבאזור,שניחולים

כיום״.שישממהתושבים

לרו־״אוליצ׳רניחובסקי,פרופ׳לדברי

פאים

$TS1$לרופאים$TS1$

$DN2$לרופאים$DN2$למשוךכריכסףיותרלהציעניתן

לאהמדינהאםאבללנגב,לעבוראותם

היאשנה20בעודהיום,בתשתיותתשקיע

יקוםלא״אםשבורה.שוקתבפניתעמוד

טרגדיה.תהיהזובאזור,שניחוליםבית

תש־בושייבנול׳סורוקה׳שמגיעספקאין

תיות

$TS1$תשתיות$TS1$

$DN2$תשתיות$DN2$זהאךומשוכללות,שונותרפואיות

שניחוליםביתשלהקמתואתסותרלא

׳םורוקה׳שללמצביגיעשאוליבאזור,

שנה״.30בעוד

דקדילהחליף

עלליידוע)״לאצ׳רניחובםקידבפרופ׳

שאולהמשוררעםכלשהומשפחתיקשר

פרופסורהואמבהיר(הואטשרניחובםקי״,

במחלקהבריאותולכלכלתלמדיניות

בןבאוניברסיטתבריאותמערכותלניהול

כל־במחקר1979בשנתהחלמאזגוריון.

כלי־פיננםי

$TS1$כלכליפיננםי$TS1$

$DN2$כלכליפיננםי$DN2$שירותיבתחוםמסוגוחלוצי

במערכותמדיניותבחקרוהמשיךהרפואה

פי־לנושאככולורובונתוןהואבריאות,

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$ובעולם.בארץבריאותמערכות

כשנתיים,צ׳רניחובסקי,שעדלפניפרופ׳

כמעטבמשךהתגוררלתל־אביב,עברעת

הנגבאיש)״אניבעומרעשוריםארבעה

אם״גםעצמו,עלמעידהואבנשמתי״,

שליהשורשיםבתל־אביב,עכשיוגראני

היהממני״(,ייקחולאזהאתבנגב.נטועים

חקי־ועדתנתניהו',ב׳ועדתחברבשעתו

רה

$TS1$חקירה$TS1$

$DN2$חקירה$DN2$שפעלהבישראלהבריאותמערכתשל

0991-8891בשנים

לר־היסודאבניאזהיוהוועדההמלצות

פורמה

$TS1$לרפורמה$TS1$

$DN2$לרפורמה$DN2$הבריאותחוקלחקיקתשהובילה

צ׳רני־1995בשנתשנחקקהממלכתי

חובסקי

$TS1$צ׳רניחובסקי$TS1$

$DN2$צ׳רניחובסקי$DN2$אמוראי׳,ב׳ועדתחברהיהגם

במערכתנוספתלרפורמההצעותשיזמה

הואבארץרקלאהישראלית.הבריאות

בבנקפעילותובמסגרתחותמו.אתהטביע

חלקצ׳רניחובםקילפרופ׳היההעולמי

בריאותבמערכותרפורמותבגיבושנכבד

ובא־מקסיקוטנזניה,רומניה,רוסיה,של

חרונה

$TS1$ובאחרונה$TS1$

$DN2$ובאחרונה$DN2$קולומביה.שלגם

עליוקומם68צ׳רניחובסקידבפרופ׳

עמדותיובשלמבקריםמעטלאהשניםעם

נחשבהואבהםבנושאיםהדופןיוצאות

עללחשוב״צריךעולמי.שםבעללמומחה

בריאות״כאזורמדגיש,הואהנגב״,אזור

לאינטרסיםמעברשהםאינטרסיםלושיש

קופתלאףהחולים.קופותשלהספציפיים

חוליםביתלהקיםכדאילאבארץחולים

משת־לאבארץחוליםקופתלאףבנגב.

לם

$TS1$משתלם$TS1$

$DN2$משתלם$DN2$וגםנידחישובבאיזהרופאלהחזיק

זהשיקום.מערךבאזורלהקיםכדאילא

זהבסדר,אינןהחוליםשקופותבגלללא

להחליףצריךכזובמציאותאופיין.בגלל

אחרת״.ולחשובדיסקט

המשורר?התכווןלמה

אומרזהאזורית.חשיבהלחשוב״צריך

שחושבתאוטוריטהכאןלהיותשצריכה

החולים״.לקופותמעל

בזו?אוטוריטהרוחךבעינירואהאתה

זה״.אתרואהלאאני״לדאבוני,

כיטעןאףצ׳רניחובסקיפרופ׳בשעתו,

בנושאמניפולציותמבצעהאוצרמשרד

וכיהחולים,לקופותתקציביםהקצאת

ויורד.הולךרקאזרחלכלהבריאותתקציב



הואיורד״,אזרחלכלהבריאות״תקציב

מקצהלאהמדינהסוד.לא״זהמבהיר,

בעו־אחרותלמדינותבניגודתקציבים,

לם,

$TS1$,בעולם$TS1$

$DN2$,בעולם$DN2$פיצוינותנתאלאאזוריצורךלפי

צחוקלעשותזהלפריפריה.מסויםכספי

שוםאיןגםבשישים.בטלזהמהעבודה.

יגיעאכןהזהשהכסףשיבטיחמנגנון

מנגנוןשוםשאיןאומר,זהלפריפריה.

מהשגםהנגבלתושבילהבטיחשיכול

להם״.יגיעאכןלהםשמגיע

מהמערכתמתתזכל

מא־בוחוזרלאגםצ׳רניחובםקיפרופ׳

מירתו

$TS1$מאמירתו$TS1$

$DN2$מאמירתו$DN2$שגויסבעתוחציכשנתייםמלפני

להםלסייעהמתמחיםהרופאיםיריעל

האוצרביןשנחתםההסכםנגדבמאבקם

התב־הואכאשרהרפואית,להסתדרות

טא

$TS1$התבטא$TS1$

$DN2$התבטא$DN2$ורקמהונאהפחותלאהואההסכםכי

פרטית.ברפואהלעסוקרופאיםיעודד

צ׳ר־פרופ׳מצייןאז״,שנחתם״ההסכם

ניחובסקי,

$TS1$,צ׳רניחובסקי$TS1$

$DN2$,צ׳רניחובסקי$DN2$הבעיותאתזהכהואפתר״לא

הבריאותמערכתשללפיתחהשרובצות

היוםגםבנגב.כאןוהאזוריתהארצית

שהתוספתבאזור,רופאיםשומעאני

ולאבשישיםבטלזהבשכרםקיבלושהם

רופאיםכאןחסריםבעיה.שוםפתרה

אזפרטימימוןמעודדיםוכאשרמומחים

יישמעזהאוליויחמיר.יילדרקהמצב

בתל־ענימישהושלמצבואבלאבסורד,

אביב

$TS1$בתלאביב$TS1$

$DN2$בתלאביב$DN2$עשירמישהושלמזהיותרטובהוא

להסת־יכולאביבבתלעניבבאר־שבע.

דר

$TS1$להסתדר$TS1$

$DN2$להסתדר$DN2$פה,לרופא.ללכתצריךכשהואאולי

לרופאליסועיכולאתהכסףלךישאם

יותרמצבוכסף,לושאיןמילתל־אביב.

קשה״.

במיוחד,אופטימינשמעלאאתה

שחורות?רואדואפילואולי

המנהרה.בקצההאוראתרואהלא״אני

פתרונותבעבר,שהוצעופתרונותיש

תפיסתישינויעםלבואצריךפשוטים.

צי־כספיםהעברתשלהלאומיתברמה

בוריים

$TS1$ציבוריים$TS1$

$DN2$ציבוריים$DN2$ומ־חוזראניהבריאות.למערכת

ציע

$TS1$ומציע$TS1$

$DN2$ומציע$DN2$תקציביםהקצאתבדמותהפתרוןאת

לושמגיעמהאתיקבלהנגבואזאזורית,

צריךהאזור.תושבילטובתנשארוהכסף

התקציבית״.העוגהאתאחרתלחלק

כשכולםעכשיועדקרהלאזהלמה

הנו,כ?פיתוחעלמדכרים

נמצאהפוליטיהמשקלכיקרה,לא״זה

ההחלטותמקבליובתל־אביב.בירושלים

הנגבתושביאםאפם.משחקשזהיודעים

ההחלטותממקבליזכויותלקבלתיחכו

רפואהמוסדותלהקמתהארץבמרכז

יצטרכוהםאזהרפואה,שירותיושיפור

רפואה״.שירותילקבלכדילירדןליםוע

מדי?קיצוניתאמירהלאזו

מקומיתמנהיגותפהלקוםצריכה״לא.

אבלכזו,מנהיגותכאןשישהיאוהאמת

צמחהגבית.רוחהרבהלהלתתצריך

לחוללשיכולהמקומיתמנהיגותבאן

הזה״.השינויאת

מער־שלכרפורמותשמעורככמי

כות

$TS1$מערכות$TS1$

$DN2$מערכות$DN2$מתסכללאהעולם,כרחכיכריאות

בנגב?כאןהמצבאותן

רואהאתהאותי.מתסכלמאוד"זה

מת־יותרהרבהחשיבהאחרותבמדינות

קדמת

$TS1$מתקדמת$TS1$

$DN2$מתקדמת$DN2$בנושאפערים,צמצוםשלבנושא

מג־רקשכאןבשעהבהאזורי,פיתוחשל

דילים

$TS1$מגדילים$TS1$

$DN2$מגדילים$DN2$חשיבהחושביםולאהפעריםאת

לכלתיזהאנטילהיותהפכנואזורית.

שלבנושאוהמתפתחהמפותחהעולם

הבריאות״.מערכת

מקשי־שלאהעובדהאותךמטרידה

בים

$TS1$מקשיבים$TS1$

$DN2$מקשיבים$DN2$,עצתן־?אתמקבליםשלאלד

שמקשיביםתחושהלושישאדם״אין

תקןעלעוברבעצםאניהעניין.לאזהלו.

עצתי.אתלקבללאועלוליםיועץ,של

זה.עםלחיותולמדתימקבלאניזהאת

איתימסכימיםשלאלקבלמוכןאני

עבו־שנעשתהלאחראיתיומתווכחים

דת

$TS1$עבודת$TS1$

$DN2$עבודת$DN2$קיים.לאזהפהמסוים.בנושאמטה

חו־ביתהקמתבנושאהמסמךאתהבאנו

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$מקבליומערכתלהביםבצומתשני

היהלאגםלזה.מתייחסתלאההחלטות

מו־להיותהפכנובנושא.בממשלהדיון

מחים

$TS1$מומחים$TS1$

$DN2$מומחים$DN2$מהזהתוכניות.למסמסהזהבקטע

פועלאנישניםכמהכבראותי.שמטריד

לשירותיאסטרטגיתתוכניתלהכנת

לכךשאיןמרגישאניאבלבנגברפואה

מתס־זהההחלטות.מקבליבקרבתהודה

כל.

$TS1$.מתסכל$TS1$

$DN2$.מתסכל$DN2$לדורמשאיריםשאנחנורואהלאאני

תשתיתעודרפואי,מוסדעודבנגבהבא

התסכול״.זהרפואית.

שקלמיליון200

הבריאות,למערכתבאשרתסכולומול

המועצהכראשהשניבכובעודווקא

בותפקירתזונתי,לביטחוןהלאומית

פרופ׳האחרונות,בשנתייםנושאהוא

הואכאןאופטימי.יותרצ׳רניחובסקי

בכלהמנהרהבקצההאוראתרואהדווקא

מאזורתושביםאלפילהוצאתהקשור

ביטחונםולהבטחתהעוניממעגלהנגב

התזונתי.

תזונתילביטחוןהלאומיתהמועצה

לחוללרצוןמתוךכשנתייםלפניהוקמה

המדינהשלבטיפולהמשמעותישינוי

התזונתי.הביטחוןחוסרשלבתופעה

המו־גיבשההמדינהבתולדותלראשונה

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$צ׳רניחובסקיפרופ׳שלבראשותו

המדינהשלרשמיתלאומיתתוכנית

תוכ־התזונתי,הביטחוןבחוסרלמלחמה

נית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$כשבועיים.לפניפורסמושפרטיה

לביטוחהמוסדנתוניעלבהתבסס

התזונתיהביטחוןחסרימספרלאומי,

אב.בתיאלף330כ־עלעומרבישראל

הנ־שלאזוריפילוחנעשהולאמאחר

תונים,

$TS1$,הנתונים$TS1$

$DN2$,הנתונים$DN2$עומרהנגבשבאזורהיאההערכה

איקיימתבהםהאב,בתישלמספרם

צה־ארוחתלהכיןהיכולתלגביודאות

דיים

$TS1$צהדיים$TS1$

$DN2$צהדיים$DN2$מו־לרכושקושיקייםאולילדים

צרי

$TS1$מוצרי$TS1$

$DN2$מוצרי$DN2$שלככולן״רובןאלף.40כ־עלמזון

צ׳רניחו־פרופ׳מצייןהללו״,המשפחות

בסקי,

$TS1$,צ׳רניחובסקי$TS1$

$DN2$,צ׳רניחובסקי$DN2$משפחותישעניות.משפחות״הן

רעבמחרפתסובלותבהכרחשלאעניות

סובלותשכןעניותלאמשפחותגםויש

רעב.מחרפת

באחרונה,שפירםמנוהתוכניתפיעל

ברח־משפחותאלף110ש־לכךהגענו

בי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$הרשמיבסיועלזכותאמורותהארץ

לרכישתהמדינהמטעםלהןשיינתן

בא־המשפחותשמספרמעריך,אנימזון.

■»

$TS1$■»בא$TS1$

$DN2$■»בא$DN2$מזון.מוצרילרכושמתקשיםהנגבבאזוראבבתיאלף40כ־

מזון.לרכישתממשלתילסיועזכאיותמשפחותאלף15כ־«■

שהוקצההתקציבלאורממשלתילסיועבפועליזכובנגבמשפחות000,8כ־«■

תזונתי.לבטחוןהלאומיתלתכנית

עמותתשלהקהילתיתבמסעדההאחרונהבשנההוגשומנותאלף27כ־

בבאר־שבע.שובע׳׳באר

בבאר־שבע.׳באר־שובע׳מסעדתאתיוםמדיפוקריםסועדים100כ־

שואהניצולי80לכ־׳באר־שובע׳עמותתאשתקדשינעהמזוןמנותאלף23כ־«■

וקשישים.

חמות.צהרייםארוחות960לכ־אשתקדזכובסיכוןנערים20כ־

לכ־׳באר־שובע׳עמותתידיעלהאחרונהבשנהחולקומזוןחבילות004,1

150

$1ST$150$1כלST$

$2ND$150$2כלND$ויחידים.משפחות

יעמודהזובתוכניתשייכללוהנגבזור

אבלגסה,הערכהפיעלזהאלף.כ־על

המ־לכך,שהוקצההתקציבנוכחבפועל,

ספרים

$TS1$המספרים$TS1$

$DN2$המספרים$DN2$במחצית״.יפחתוהאלה

הת־הביטחוןשלהזהבנושאכאמור,

זונתי

$TS1$התזונתי$TS1$

$DN2$התזונתי$DN2$יותרמעודדצ׳רניחובסקיפרופ׳

מערכתבנושאלתחושותיובהשוואה

הבריאות.

צירניחרפרופ׳מצייןהזה״,״במקרה

200שלסכוםהקצתה״הממשלהבסקי,

התזונתי.הביטחוןלטובתשקלמיליון

וחלקלתלמידיםהזנהלמפעלייילךחלק

לכך.שזקוקותלמשפחותלסיועיילך

ההמלצותכלאתיאמצושלאלהיותיכול

היוםלנויששינוי.כאןישאבלשלנו,

די־עירייתראששלבדמותורווחהשר

מונה

$TS1$דימונה$TS1$

$DN2$דימונה$DN2$,שיתפתיעימוכהן,מאירלשעבר

ששימשכמיוגםהקודםבתפקידופעולה

יורעואניהנגבלפיתוחהרשותכראש

אופטימיות.מלאאניליבו.נטיותמהן

אליונצרףואםמהאזור,שבאאחדהוא

במ־הואשגםשלום,סילבןהשראתגם

קור

$TS1$במקור$TS1$

$DN2$במקור$DN2$,אםלתקווה.מקוםישאזבאר־שבעי

שקבע־הקריטריוניםאתתאמץהמדינה

נו,

$TS1$,שקבענו$TS1$

$DN2$,שקבענו$DN2$מה־ייהנובנגבאבבתי000,8כ־אז

סיוע

$TS1$מהסיוע$TS1$

$DN2$מהסיוע$DN2$המדינה״.של

אורנקודת

שהע־כךעלביקורתשנשמעתבשעה

מותות

$TS1$שהעמותות$TS1$

$DN2$שהעמותות$DN2$המרינהשלמקומהאתתופסות

צ׳רניחו־פרופ׳נזקקים,למעןופועלות

בסקי

$TS1$צ׳רניחובסקי$TS1$

$DN2$צ׳רניחובסקי$DN2$קב־בעצםהןהעמותותכיסבור

לנים

$TS1$קבלנים$TS1$

$DN2$קבלנים$DN2$המ־שלביצועוזרועהמדינהשל

דינה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$מזכירהואלמיניהם,למקטרגים

מתייחסתשהמדינהראשונהפעםזוכי

חברתיתכבעיהתזונתיביטחוןלחוסר

מרו־ולכןאיתה.להתמודדצריכהשהיא

בר

$TS1$מרובר$TS1$

$DN2$מרובר$DN2$המזון״עמותותהיסטורית.בהחלטה

פועלותהחוליםשקופותכמופועלות

הןהחוליםקופותגםהבריאות.במערכת

תקציבלקחההמדינהעמותות.למעשה

החולים,לקופותאותןוהעבירהציבורי

ומערכתרפואהמוסדותשיקימוכרי

עמותותבנושאגםכךציבורית.בריאות

רערםוהרבההביקורתלמרותהמזון.

העמו־לביןהממשלהביןבשעתושזרם

תות

$TS1$העמותות$TS1$

$DN2$העמותות$DN2$,מכי־המרינהשונה.זההפעםהללו

רה

$TS1$מכירה$TS1$

$DN2$מכירה$DN2$והיארעבלהיותלאאדםשלבזכותו

מהאתלמנףכדיהעמותותאתמפעילה

מה־יוצאתבצורהעוברזהנותנת.שהיא

כלל״,

$TS1$,מהכלל״$TS1$

$DN2$,מהכלל״$DN2$צ׳רניחובםקי.פרופ׳אומר

כךעלביוםמצביעיםהנתונים

מוגדרשישיילדבלשבבאר־שבע

המצבבולוהנגבבאזורואילועני,בילד

חמישיילדכלכאשריותר,עודחמור

נורהלהדליקצריךזהעני.בילדמוגדר

אדומה?

קשותבנגב,בעיותלנושישספק״אין

החברתיים־כלכ־הפרמטריםבכליותר

ליים

$TS1$החברתייםכלכליים$TS1$

$DN2$החברתייםכלכליים$DN2$עצםהארץ.אזורילשארבהשוואה

הביטחוןלסוגייתהמדינהשלכניסתה

שלאמהאור,נקודתכברזוהתזונתי

הבריאותמערכתלגבילצערי,קורה,

במסלולהולכתהמדינההזהבקטעבנגב.

התזונתיהביטחוןשלבקטעוחיובי.אחר

מהפכה״.יש

הנגב?לתושביבשורהאיזולדיש

צעירה,מנהיגותבעולםפוגש״אני

הצעירהמנהיגיםדוראתלישמזכירה

הםבנגב.המקומיותברשויותהיוםשיש

השינוי״.אתיביאו

שנל־קישוטדוןבמומרגישלאאתה

חם

$TS1$שנלחם$TS1$

$DN2$שנלחם$DN2$רוח?בטחנות

ומטפטף,מטפטףאתהאםלא.״בכלל

תמיםלאאנימחלחל.מזהמשהובסוףאז

לד־לתתיכוללאאתהאבלכך,כדיעד

ברים

$TS1$לדברים$TS1$

$DN2$לדברים$DN2$.מקו־מנהיגותכאןישאםליפול

מית

$TS1$מקומית$TS1$

$DN2$מקומית$DN2$הכפפה,אתלדעתי,להרים,שיכולה

דייני״.אז


