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בית חולים אסותא אשדוד – תקציר מצגת לכנס מהנדסים 22.5.17

בזמן הקרוב עומד להיפתח בית חולים ציבורי חדש ,אסותא אשדוד ,בעיר אשדוד ,העיר החמישית
בגודלה במדינת ישראל ,עיר שמונה מעל  250,000תושבים.
הבית חולים הנ"ל הינו הבית חולים הראשון בישראל שנבנה מהמסד ועד הטפחות ב 40 -שנה
האחרונות.
לאחר למעלה מעשור של מאבק למען הקמת מוסד שכזה בעיר אשדוד ,בשנת  2011המדינה הוציאה
מכרז להקמת בית חולים באשדוד ובשנת  2012המדינה הכריזה על אסותא אשדוד כזוכה במכרז
לתכנון וביצוע בית חולים ציבורי באשדוד .במסגרת המכרז היזם היה צריך לבחור קבלן ראשי והוא
בחר בדניה סיבוס כקבלן ראשי להקמת בית החולים.
באוגוסט  2012המזמין קיבל היתר לביצוע חפירה של  340,000מ"ק חול ובאפריל  2013התקבל
היתר להקמת בית החולים וב 1.5.13 -התחילו עבודות הבניה.
היקף הפרויקט כ 650 -מיליון ש"ח ,מתפרש על שטח של כ 70 -דונם מגרש 70,000 ,מ"ר בנוי ויכיל
 300מיטות אישפוז .המבנה מכיל  2קומות מרתף ,מבנה לוגיסטי תת קרקעי ,קומת קרקע ושני
בניינים ,בניין מרפאות חוץ ,שמונה  4קומות ובניין אשפוז שמונה  5קומות אשפוז וקומה טכנית
הפרויקט הזה הוא ללא ספק אחד המאתגרים שביצעה דניה סיבוס בשנים האחרונות ,הן בשל היקפו,
הן בשל מורכבתו ,הן בשל תכנון תוך כדי ביצוע ,הן בשל לו"ז קצר ותוך כדי מלחמת "צוק איתן" והן
בשל תקופה של מחסור בכ"א בכלל וכ"א מקצועי בפרט.
מטבע הדברים בית החולים נדרש לתפקד גם בעתות חירום ולכן חלק ניכר ממנו (כ 23,000-מ"ר)
נבנה כמרחב מוגן המצויד במערכות אספקת אוויר צח מסונן .בחירום מתבצעת פעולת "כיפתור"
הכוללת בין השאר סגירת דלתות חדרי יחידות טיפול באוויר ,סגירת כל דלתות ( 100יח') וחלונות
המרחב המוגן ( 259יח') ,סגירה וניתוק מערכות אוורור ושחרור עשן באמצעות מאות ברזים ,הפעלת
מערך מפוחי אספקת אוויר מסונן בחדרי יח' טיפול באוויר הממוגנים.
במהלך הפרויקט נכנסו כול יום בממוצע לאתר כ 600 -פועלים ,כ 75% -מהם מהשטחים ומזרח
ירושלים וכתוצאה מכך הוקם מערך בקרת כניסה ממוחשב ומערכת אבטחה שמנתה למעלה מ15 -
שומרים/מאבטחים כול יום וחוקר פרטי במשרה מלאה ,הכול במטרה לסיים את הפרויקט המורכב
הזה ,שכולל מערכות מצילות חיים ללא חבלות וגניבות ,שכול מי שעוסק בענף הבנייה מכיר את
התופעה שאנו מתמודדים איתה בשוטף בכול הפרויקטים במדינה.
ולסיום תודה ענקית לכול המתכננים ,קבלנים ,מנהלים ופועלים שלקחו חלק בפרויקט הלאומי הזה,
שהוא בעל חשיבות גדולה לתושבי אשדוד והסביבה.
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