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העולים

$TS1$מילתוהעולים$TS1$

$DN2$מילתוהעולים$DN2$החרשים

קשבתאתןמחפשים
לסיועגישהאיןלרביםאדעולים,הםשנהמדימהמתאבדיםכשליש

המשרדיםפניות,למרותהשפה.מחסוםבגללבטלפוןהראשוניהנפשי

ורוסיתצרפתיתבאמהרית,מתנדביםלתקצבמסרביםהממשלתיים

יניטלמןאמיצילום.2009ב-הנזמעולה,ראעומשדרמולעד׳׳ןמתנדביהפננת

יווןלי יווןלי

שא־למצבהגעתילי.״קשה

ני

$TS1$שאני$TS1$

$DN2$שאני$DN2$במ־ובוכהיושבתבבית,לבד

עט

$TS1$במעט$TS1$

$DN2$במעט$DN2$חיובימשהורואהלאיום.בל

נשםיוליהפתחההאלה״,בחיים

למו־שיחתהאת16ה-בתבדוי(

קד

$TS1$למוקד$TS1$

$DN2$למוקד$DN2$כח־לפניער״ן.שלהטלפוני

מש

$TS1$כחמש$TS1$

$DN2$כחמש$DN2$מאחתלארץעלתהשנים

לשע־המועצותבריתממדינות

בר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$התינוק.ואחיהאמה,עםיחד

המ־ואזיותרמאוחרהצטרףהאב

צב

$TS1$המצב$TS1$

$DN2$המצב$DN2$התגר־ההוריםלהידרדר.החל

שו,

$TS1$,התגרשו$TS1$

$DN2$,התגרשו$DN2$זמן־וכעבורבסרטןחלההאב

מה

$TS1$זמןמה$TS1$

$DN2$זמןמה$DN2$מהמחלה.מת

אמא,עםבשכירותגרה״אני

המשי־שלי״,ואחסבתאסבא,

כה

$TS1$המשיכה$TS1$

$DN2$המשיכה$DN2$.בדצ־פיטרואמא״אתלספר

מבר

$TS1$בדצמבר$TS1$

$DN2$בדצמבר$DN2$2014עבו־מוצאתלאהיא

דה

$TS1$עבודה$TS1$

$DN2$עבודה$DN2$.חוש־אניזמן,עברכברחדשה

בת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$אבטלה.מקבלתלאכברשהיא

שליאמאאתשומעתעצובה,אני

שבא־רואהואניבלילותבוכה

מת

$TS1$שבאמת$TS1$

$DN2$שבאמת$DN2$די־במיןאנירע.שלההמצב

כאון,

$TS1$,דיכאון$TS1$

$DN2$,דיכאון$DN2$ואנשיםלהתבודדהתחלתי

שלךהקטע׳מהליאמרופשוט

לאהםאבלמוזרה',נהייתלמה

שאלוהםלהם.אכפתכישאלו

ניסתהיוליהחובה״.ידילצאתכדי

הש־ליוםבסמוךבעצמהלפגוע

נה

$TS1$השנה$TS1$

$DN2$השנה$DN2$בבקשהפנתהואזאביה,למות

הש־העברמןער״ן.למוקדלעזרה

ני

$TS1$השני$TS1$

$DN2$השני$DN2$סיועלהשנתןמיהיההקושל

זהאיןאךאמה,בשפתראשוני

ממדינותלעוליםלאמייצג.מקרה

לעו־ולאלשעברהמועצותברית

לים

$TS1$לעולים$TS1$

$DN2$לעולים$DN2$במצוקההמצוייםהאחרים

ער״ן,לעמותתכימתבררנפשית.

במק־החירוםקוויאתשמפעילה

רים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$מתנ־איןנפשית,מצוקהשל

דבים

$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$באמה־שיחותלקבלשיוכלו

רית

$TS1$באמהרית$TS1$

$DN2$באמהרית$DN2$נמנעתוהמדינהבצרפתיתאו

להכ־שיאפשרכספיסיועממתן

שיר

$TS1$להכשיר$TS1$

$DN2$להכשיר$DN2$מע־לתתשיוכלוהאנשיםאת

נה

$TS1$מענה$TS1$

$DN2$מענה$DN2$הקו.שלהשניבצדו

התאב־0002-3102השניםבין

דו

$TS1$התאבדו$TS1$

$DN2$התאבדו$DN2$כאשראדם,בני608,4כישראל

מש־יותרעוליםמהם856,1

ליש.

$TS1$.משליש$TS1$

$DN2$.משליש$DN2$3102בשנתהמחשה,לשם,

117מבין 100עוליםהיו,563

לש־המועצותבריתמדינותילידי

עבר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$-מאתיופיה.עולים15ו

קבעהאלהנתוניםבעקבות

מניעתכי2013ב-המממשלה

וב־לאומיאינטרסהיאהתאבדות

שנה

$TS1$ובשנה$TS1$

$DN2$ובשנה$DN2$מש־לראשונההקצהשעברה

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$שקליםמיליון55כ-הבריאות

מק־אנשילהכשרתשנים,לשלוש

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$שו־סיכוןבקבוצותשיטפלו

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$במס־כן,כמושפות.במגוון

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$בריאותבשירותיהרפורמה

כחצילפנילדרךשיצאההנפש,

הביטוחיתהאחריותהועברהשנה,

הבריאותמשרדמידיזהבתחום

פר־במקבילהחולים.קופותלידי

סם

$TS1$פרסם$TS1$

$DN2$פרסם$DN2$הר־עלהמידעאתהמשרד

פורמה

$TS1$הרפורמה$TS1$

$DN2$הרפורמה$DN2$,רוסית,ערבית,באנגלית

למנועכדיואמהריתצרפתית

לאוכלוסייתדיסאינפורמציה

העולים.

עתהלעתלפחותכינדמהאך

אוכ־בעבורבמיוחדבכך,דיאין

לוםיית

$TS1$אוכלוםיית$TS1$

$DN2$אוכלוםיית$DN2$״השי־מאתיופיה.העולים

רותים

$TS1$״השירותים$TS1$

$DN2$״השירותים$DN2$נגי־אינםכיוםהקיימים

שים

$TS1$נגישים$TS1$

$DN2$נגישים$DN2$,רחמים,אשראמרלנו״

לטראומה,הישראליהמרכזנציג

הכנסתשלהקליטהבוועדתבדיון

לקהילהבהתייחסושעבר,בחודש

להתע־לנו״אסורהאתיופית.

לם

$TS1$להתעלם$TS1$

$DN2$להתעלם$DN2$אחדאדםישביתשבכלמכך

לאנפשיבמצבשנמצאלפחות

כיצדיודעותלאהמשפחותפשוט.

רואהשלאומיזה,עםלהתמודד

מצבלביןנפשימצבביןהקשראת

משמעותי״.ענייןמפספסהעוני,

השקיעזה,בנושאלסייעכדי

כמיליוןוהקליטההעלייהמשרד

עובדים11העסקתלטובתשקלים

במר־אמהריתדובריסוציאליים

כזי

$TS1$במרכזי$TS1$

$DN2$במרכזי$DN2$הב־משרדשלהנפשבריאות

ריאות.

$TS1$.הבריאות$TS1$

$DN2$.הבריאות$DN2$הבריאותמשרדנתוניאך

תש־רקנקלטועתהעדכימגלים

עה

$TS1$תשעה$TS1$

$DN2$תשעה$DN2$שלבהיקףרקהםוגםעובדים

התמורותשאתבעודמשרה.חצי

לבחוןיהיהניתןאלהממהלכים

שא־הגוףשנים,כמהבעודרק

ליו

$TS1$שאליו$TS1$

$DN2$שאליו$DN2$לסיועלפנותאדםכליכול

ער״ןעמותתמיידינפשי

יותראליהם,קשובאינועדיין

עולים*בקרבנפשיתמצוקה
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חסריםמתנדביםעוליםשלושיחות

ער״ןלעמותתבמוקד|מתקבלות

בשנהער״ן

באמהריתסיועקווי

קייםובצרפתית,

ברוסיתקו

שקליםאפס

ער״ן,לתקציב

מתרומותשרובואובדניות

1990*משנת

לשפתם.נכון,

הק־ועדתסיירהשעברבשבוע

ליטה

$TS1$הקליטה$TS1$

$DN2$הקליטה$DN2$במו־הכנסתשלוהעלייה

קד

$TS1$במוקד$TS1$

$DN2$במוקד$DN2$הנו־אתללמודמנתעלער״ן

שא.

$TS1$.הנושא$TS1$

$DN2$.הנושא$DN2$חיוניכהששירות׳'אבסורד

מה־מספקתלתמיכהזוכהלא

מדינה״,

$TS1$,מהמדינה״$TS1$

$DN2$,מהמדינה״$DN2$ח״כהוועדה,יו״ראמר

למ־״מעברבסיור.נגוםהאברהם

צוקות

$TS1$למצוקות$TS1$

$DN2$למצוקות$DN2$לכ־המשותפותרגשיות

לל

$TS1$לכלל$TS1$

$DN2$לכלל$DN2$,מצוקותלעוליםהאוכלוסייה

משבר־כמווייעודיותייחודיות

סמכות,

$TS1$,משברסמכות$TS1$

$DN2$,משברסמכות$DN2$,פרנסה״.וקשייבדידות

קורן:דודער׳ץמנכ״ל

לאכבר׳״העולים

הםלנו,אמרועולים'

חם״קוצריכיםלא

קס־ח״כגםהצטרפהלדבריו

ניה

$TS1$קסניה$TS1$

$DN2$קסניה$DN2$הציוני()המחנהםבטלובה

ברו־הם״הקשייםכישהאשימה

רים

$TS1$ברורים$TS1$

$DN2$ברורים$DN2$קרי־שענייןהזדעזעתיואני

טי

$TS1$קריטי$TS1$

$DN2$קריטי$DN2$לעו־נפשיתעזרההענקתכמו

לים

$TS1$לעולים$TS1$

$DN2$לעולים$DN2$היוםבסדרנמצאלאכלל

עלייההממשלה.משרדישל

קליטהאךאחד,יוםאוליהיא

הדיוןבעקבותהחיים״.לכלהיא

ישיבהתערךכיבוועדההוחלט

האוצר,משרדינציגישלבנושא

לנסותכדיוהקליטההבריאות

לה־יעודייםמשאביםולהקצות

כשרת

$TS1$להכשרת$TS1$

$DN2$להכשרת$DN2$דוב־ער״ןעבורמתנדבים

רי

$TS1$דוברי$TS1$

$DN2$דוברי$DN2$שונות.שפות

לפ־״עדכך.היהתמידלאזה

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$משרדשלמימוןהיהעשור

להפ־החליטוהםאבלהקליטה

סיק״,

$TS1$,להפסיק״$TS1$

$DN2$,להפסיק״$DN2$ער״ן,מנכ״לל״הארץ״אמר

עו־לאכבר״׳העוליםקורן.דוד

לים׳

$TS1$עולים׳$TS1$

$DN2$עולים׳$DN2$צריכיםלאלאהםלנו,אמרו

דווקאמבקשהואואולםחם״.קו

המחקריםכלפי״עלכילהדגיש

במ־נמצאיםהעוליםוהנתונים,

צב

$TS1$במצב$TS1$

$DN2$במצב$DN2$יותר,גבוהובסיכוןמשברי

הקליטהסלכאשרנגמרשאינו

מאוד״.קשהפערפהוישנגמר,

מאתיופיההעוליםרקלא

אחריםהקשבה.בחומתנתקלים

שהעלייהמצרפת,העוליםהם

בתקו־עלייהבמגמתזוממדינה

פה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$שעברהבשנהורקהאחרונה

לקרובמשםהעוליםמספרהגיע

מחפשיםבער״ןועדיין,000,8ל-

ולאהשפה,אתשידברומתנדבים

דובריבגזרתגםלסיועיתנגדו

קוויםשאיןלכך״מעברהרוסית.

קו־אומרובצרפתית״,באמהרית

רן

$TS1$קורן$TS1$

$DN2$קורן$DN2$לקומתנדביםמספיקלנו״אין

מצביםפעםלאישהרוסית.דוברי

מיואיןשמתקשררוסיתדוברשל

מתנד־מחפשיםואנחנולושייענה

בים

$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$שב־אדםבשפתו.אליושיחזרו

מצוקה

$TS1$שבמצוקה$TS1$

$DN2$שבמצוקה$DN2$אליושיחזרולוואומרים

אידיאלית,סיטואציהלאממשזו

לאכברהואכךשאחרלהיותיכול

העזרה״.אתירצה

בער״ןמתקבלותשנהמדי

נפשיתראשונהעזרההמציע

ביממהשעות24אנונימית

כאשראובדניות,שיחות000,4כ-

בהזעקתמסתיימותמהן007-008

המונעיםוהרווחה,ההצלהגורמי

הפניותחייו.אתליטולמהפונה

האינ־אוהטלפוןדרךשמגיעות

טרנט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$-העמותהמתנדבי002,1ל



נושאיםשלאינסופימגווןכוללות

הזוג,בןאוהילדיםעםמבעיות

וחבר־אישייםמשבריםבדידות,

תיים,

$TS1$,וחברתיים$TS1$

$DN2$,וחברתיים$DN2$רג־ומצוקותפרנסהקשיי

שיות.

$TS1$.רגשיות$TS1$

$DN2$.רגשיות$DN2$,מק־שלאבעמותה,ואולם

בלת

$TS1$מקבלת$TS1$

$DN2$מקבלת$DN2$אומריםמהמדינה,סיועכל

הקיימיםהמתנדבים002,1גםכי

500כ-להודרושיםמספיקים,לא

נוספים.

תתראשקידר,מירהלדברי

עו־שלאובדנותלמניעתהוועדה

לים

$TS1$עולים$TS1$

$DN2$עולים$DN2$אובדנות,למניעתבמועצה

מש־לאשהמדינהבמחדלמדובר

תתפת

$TS1$משתתפת$TS1$

$DN2$משתתפת$DN2$שלהנפשיהסיועבתקצוב

עו־אניהמקצועייםחיי״כלער״ן.

סקת

$TS1$עוסקת$TS1$

$DN2$עוסקת$DN2$,וכואבתערהואניבעלייה

לעו־בשירותיםהחוסראתמאוד

לים,

$TS1$,לעולים$TS1$

$DN2$,לעולים$DN2$בימיםוכמהכמהאחתעל

ההת־אתרואיםאנחנובהםאלה

גברות

$TS1$ההתגברות$TS1$

$DN2$ההתגברות$DN2$המצו־ואתמצרפתבעלייה

קות

$TS1$המצוקות$TS1$

$DN2$המצוקות$DN2$מפ־הללושהעוליםהרגשיות

תחים״,

$TS1$,מפתחים״$TS1$

$DN2$,מפתחים״$DN2$גםהמשמשתקידראמרה

הסוכ־שלהרווחהאגףכמנהלת

נות

$TS1$הסוכנות$TS1$

$DN2$הסוכנות$DN2$.שהד־חושבת״אניהיהודית

בר

$TS1$שהדבר$TS1$

$DN2$שהדבר$DN2$שנמ־אדםכיהגיוני,לאהזה

צא

$TS1$שנמצא$TS1$

$DN2$שנמצא$DN2$להתק־אםומתלבטבמצוקה

שר

$TS1$להתקשר$TS1$

$DN2$להתקשר$DN2$הנגישותלא,אוסיועלקבל

בקושהאדםוהעובדההתרבותית

קרי־הןשלובשפהידברהאחר

טיות.

$TS1$.קריטיות$TS1$

$DN2$.קריטיות$DN2$שאנח־אחרמענהלנואין

נו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$להם״.מציעים

שלהנפשיותמהמצוקותרבות

וצעירים,נוערבנישלהןעולים

גיוס,סףעלאובצבאמהםרבים

בחב־המתגלותמקשייהסובלים

רה.

$TS1$.בחברה$TS1$

$DN2$.בחברה$DN2$2013ב-כיעולהצה״למנתוני

המ־מהחיילים%73מ-פחותלא

תאבדים

$TS1$המתאבדים$TS1$

$DN2$המתאבדים$DN2$חדשים.עוליםהיו

פנהמתגייס״,אניחודש״בעוד

כןשבובמקרהלער״ן,מהםאחד

"שבעמענה.שנתןמתנדבהיה

לגמריאותיעשולאבארץשנים

יק־שזהרוצהאניאבלישראלי

רה

$TS1$יקרה$TS1$

$DN2$יקרה$DN2$.יהיושבצבאמקווהאניבצבא

כישעכשיוממהחבריםיותרלי

מלחיץזהבכלל.היולאבתיכון

ליקשההיהעכשיועדכיאותי

אזחברים,ליהיוולאלהשתלב

שעל־חיילתד',גםבצבא״.אולי

תה

$TS1$שעלתה$TS1$

$DN2$שעלתה$DN2$המוע־בריתממדינותמאחת

צות

$TS1$המועצות$TS1$

$DN2$המועצות$DN2$,במצוקהשהיאחשהלשעבר

ממושכים,עלייהמקשייהנובעת

לד־מיעםלהאיןכיומרגישה

בר.

$TS1$.לדבר$TS1$

$DN2$.לדבר$DN2$הכל.בסךלשתףרציתי״נורא

אמ־יותר״,לבכותמסוגלתלאאני

רה

$TS1$אמרה$TS1$

$DN2$אמרה$DN2$רוצהלא״אנילער״ן.בשיחה

הבקריםכלכמובוקרלעודלקום

מאודואניארוךעודהלילהשלי.

להישארכרגילשאצליחמקווה

הוסי־בהמשךוצלולה״.חזקה

פה:

$TS1$:הוסיפה$TS1$

$DN2$:הוסיפה$DN2$הר־ליהיועצמם״בלימודים

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$מזעםשנבעוהתנהגותבעיות

הרמ־הנמוכותבכיתותפעםולא

תי

$TS1$הרמתי$TS1$

$DN2$הרמתי$DN2$שולחנות,והעפתימוריםעליד

הפס־כבריותרהבוגרותבכיתות

קתי

$TS1$הפסקתי$TS1$

$DN2$הפסקתי$DN2$העבודהשעותבגלללהגיע

מהיוםהעניין.וחוסרהמאוחרות

ייסו־סובלתאניבצבאהראשון

רים

$TS1$ייסורים$TS1$

$DN2$ייסורים$DN2$לר־רציתיהזאת.במערכת

צות

$TS1$לרצות$TS1$

$DN2$לרצות$DN2$לא־דוגמהלהוותכולם,את

חים

$TS1$לאחים$TS1$

$DN2$לאחים$DN2$,במסורתלהמשיךהקטנים

'הנו־ממעגללצאתולאאמאשל

רמלים׳

$TS1$הנורמלים׳'$TS1$

$DN2$הנורמלים׳'$DN2$יותר.יכולהלאאניאבל

כמולחיותיותרמסוגלתלאאני

סמרטוט״.

המ־דניאלס,שיריד״רלדברי

נהלת

$TS1$המנהלת$TS1$

$DN2$המנהלת$DN2$שלהארציתהמקצועית

הגישהשנתייםלפניעדער״ן,

לסיועבקשהשנהמדיהעמותה

תקצובהתקבללאאךמהמדינה,

הב־אתדחושהגשנופעם״בכל

קשה

$TS1$הבקשה$TS1$

$DN2$הבקשה$DN2$רשמייםלאבערוציםוגם

העדי־בסדרלאשזהלנוהובהר

פויות

$TS1$העדיפויות$TS1$

$DN2$העדיפויות$DN2$ארהקליטה״.משרדשל

אומרת,היאהתקופה,באותה

העוליםשלהנפשיותהמצוקות

עולים,בקרבכך,לשום.הלכולא

מדי־קיימתבהןמארצותשבאו

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$,מצו־עלוצרפת,כמורווחה

קות

$TS1$מצוקות$TS1$

$DN2$מצוקות$DN2$.שנ־אווחצי״שנהכלכליות

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$לא־מגיעשהעולהאחרי

רץ

$TS1$לארץ$TS1$

$DN2$לארץ$DN2$מתחילה״,הנפשיתהמצוקה

התרג־ישזה״לפניאומרת.היא

שות

$TS1$התרגשות$TS1$

$DN2$התרגשות$DN2$לאעודוהמצוקותכללבדרך

מצביעיםידידבעמותתגםצפות״.

שיכולהככזומצרפתהעלייהעל

״אנוהמצוקה.מעגלאתלהגדיל

צר־יוצאישלבמקריםנתקלים

פת

$TS1$צרפת$TS1$

$DN2$צרפת$DN2$היעדרובשללארץשהגיעו

הםתרבותוהבדלישפתיתיכולת

העבו־בשוקלהשתלבמתקשים

דה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$בחובות״,מסתבכיםכךועקב

בצלאל־רובין,יערהעו״דאמרה

״ידיד״שלהזכויותמרכזמנהלת

היאהבעייתיות״עיקרבנתניה.

וכניסהכושליםעסקיםבפתיחת

הע־מהתמוטטותכתוצאהלחובות

סק

$TS1$העסק$TS1$

$DN2$העסק$DN2$נתק־העוליםקצר.זמןבתוך

לים

$TS1$נתקלים$TS1$

$DN2$נתקלים$DN2$רישוםבתחוםרבותבבעיות

ומסיםארנונהתשלומיהעסקים,

הלוואותבלקיחתמסתבכיםוגם

ואףבנקאייםחוץגופיםמבנקים,

שבמקריםהלוואותהאפור,השוק

לעמודמצליחיםאינםהםרבים

העסק״.קריסתעקבבהחזרתן

כתגובהנמסרהקליטהממשרד

כס־תמיכהקיבל'ערן׳״ארגוןכי

פית

$TS1$כספית$TS1$

$DN2$כספית$DN2$והקליטההעלייהממשרד

מבחניבאמצעותשנים,במשך

כל־בשלבהמקובלים.התמיכות

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$בקשותלהגישהפסיקהארגון

הנהערןעמותתלמשרד.לתמיכות

שכלליהעמותותככללעמותה

בהעב־כלפיהןהמדינההתנהלות

רת

$TS1$בהעברת$TS1$

$DN2$בהעברת$DN2$לצייןישדומים.הנםתקציבים

המשרדהואהבריאותמשרדכי

והעזרההסיוענושאעלהאחראי

ער״ןהקליטה:משרד

בקשותלהגישהפסיקו

הגשנוער״ן:תמיכה.

בשלילהונענינו

האחרו־בשניםלציבור.הנפשית

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$אובד־עםההתמודדותנושא

נות

$TS1$אובדנות$TS1$

$DN2$אובדנות$DN2$באמצ־אחריותותחתנמצא

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$למניעתהלאומית'התוכנית

ובהשתתפותבהובלתואובדנות׳

נושאגםנוספים.ממשלהמשרדי

שלוהתרבותיתהלשוניתההנגשה

אח־תחתהםהבריאותשירותי

ריות

$TS1$אחריות$TS1$

$DN2$אחריות$DN2$פר־אשרהבריאותמשרד

סם

$TS1$פרסם$TS1$

$DN2$פרסם$DN2$בנו־מנכ״לחוזר2011בשנת

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$הח־במסגרתשירות.הנגשת

לטת

$TS1$החלטת$TS1$

$DN2$החלטת$DN2$העלייהלעידודהממשלה

נדרשואוקראינהבלגיהמצרפת,

מו־אתלהעמידהבריאותמשרד

קד

$TS1$מוקד$TS1$

$DN2$מוקד$DN2$הצר־בשפהגםהבריאותקול

פתית

$TS1$הצרפתית$TS1$

$DN2$הצרפתית$DN2$במ־תקציבכךלצורךוקיבל

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$הממשלה״.החלטת


