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נחנכה היחידה לטיפול באמצעות 
מדומה למציאות   טכנולוגיה 

"היחידה לטיפול באמצעות טכנולוגיה למציאות 
מדומה" נחנכה ב-14.11.19 במעמד הנהלת 
המרכז הרפואי הרצוג ו- 35 אנשי קרן פארמדום 

מצרפת.
לאחרונה רכש ביה"ח בעזרת קרן פארמדום 
VR למציאות מדומה, המופעלים  מכשירי 
בהצלחה במחלקות רבות במרכז הרפואי. 
הטיפול באמצעות הסימולטורים למציאות 
מהכאב  המטופל  את  מסיח  מדומה, 
והחולשה, נותן לו מוטיבציה לבצע תנועות 
ובכך מקדם את שיקומו.   מהן נמנע קודם 
בעיסוק  הריפוי  במכוני  סיירו  הקרן  נציגי 
והפיזיותרפיה ובמחלקת ילדים, וצפו במטופלים 

 .VR-עושים שימוש במכשירי ה
ת  ש ד ק ה ס  ק ט ב ו  פ ת ת ש ה  , ם ו י ס ל
טכנולוגיה  באמצעות  לטיפול  דה  "היחי
פארמדום.                                                                                                        קרן  ע"ש  מדומה"  למציאות 
קרן פארמדום נוסדה לפני 15 שנה ע"י קבוצת 
פעילים בפאריס, רובם רוקחים, במטרה ליזום 

ולתמוך בפרויקטים רפואיים-חברתיים.

גריאטרי בסיעוד  להשתלמות  בסיסי  על   קורס 
 נפתח בשיתוף פעולה של המרכז הרפואי הרצוג וביה"ס לסיעוד שערי צדק 

לאחר מאמץ ממושך של מנהלת אגף הסיעוד 
ומקצועות הבריאות, צביה לוי, נפתח בימים 
אלה קורס על בסיסי בסיעוד גריאטרי בבי"ס 
עם  פעולה  בשיתוף  צדק,  שערי  לסיעוד 
המרכז הרפואי הרצוג. מדובר בהשתלמות 
מוכרת ע"י מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, 
סיעודי  טיפול  למתן  תשתית  המהווה 
 מקצועי ואיכותי המבוסס על ידע ומיומנויות.
עכשיו לראשונה, נערכת השתלמות זו בשיתוף 
 פעולה בין בי"ס לסיעוד למרכז הרפואי הרצוג.  

ההשתלמות כוללת 763 שעות לימוד ובנויה 
משתי יחידות לימוד: הטיפול בחולה הכרוני 
במצב אקוטי והטיפול בחולה הגריאטרי באשפוז, 
בקהילה ובבית. ההתנסות הקלינית, שרובה 
תיערך במרכז הרפואי הרצוג, תתקיים בבתי"ח 
שונים ביחידות לטיפול נמרץ, להנשמה ממושכת, 
לשיקום ולסיעוד מורכב ובמוסדות לאשפוז 
גריאטרי בקהילה. בהשתלמות משתתפים 35 
תלמידים, 25 מהם מהמרכז הרפואי הרצוג.                                                                                                                   

מרכזת הקורס, רני סונא, אחות הדרכה במרכז 
הרפואי הרצוג והמרצים הם ממשרד הבריאות, 
בתי"ח - ביניהם המרכז הרפואי הרצוג - קופות 

חולים וארגונים שונים בקהילה.   
)TDCS( המרפאה לגרייה מוחית

ה ת ו ל י ע פ ת  א ה  ב י ח ר  מ
 טיפול חדשני בהפרעות פסיכיאטריות ונוירולוגיות 

המרפאה לגרייה מוחית )TDCS( במרכז הרפואי 
הרצוג מרחיבה את פעילותה ומקבלת בימים 
אלה מטופלים הסובלים מהפרעות פסיכיאטריות 
ונוירולוגיות שאינם מגיבים לטיפולים קיימים 
 מקובלים ולמעוניינים לשפר תפקודי קשב וזיכרון. 

הטיפול במרפאה הוא חדשני, בלתי פולשני ונעשה 
תוך שימוש בטכנולוגיה טיפולית ייחודית לגרייה 
מוחית בעזרת זרם חשמלי חלש. הטיפול הנו 
באישור משרד הבריאות ותחת פיקוח המרכז 
הרפואי הרצוג בירושלים. מנהל המרפאה הוא 
 ד"ר עודד מאירון – פסיכולוג וחוקר מוח קליני. 
טכנולוגיה טיפולית זו לגרייה מוחית בעזרת זרם 

חשמלי חלש, מגובה ב-20 השנים אחרונות 
בספרות מחקרית. במחקרים קליניים בארה"ב 
ובאירופה, היא נמצאה יעילה לטיפול בין היתר 

בסובלים מדיכאון וסכיזופרניה.

בטכנולוגיה  שבוצעו  טיפולים  מאות  אחרי 
 50 זו בארצות שונות באחוזי הצלחה שבין 
ל-70 אחוז, הטיפול נמצא בטוח, כמעט ואינו 
 מורגש, ללא תופעות לוואי וללא צורך באשפוז.  
הטיפול מיועד לסובלים מדיכאון, כאב כרוני, 
סכיזופרניה, אפילפסיה, הפרעות קשב וריכוז 
וכן לשיקום מוטורי בפגיעות ראש ולמעוניינים 
לשפר תפקודי קשב וזיכרון. במחלות כמו דמנציה 
ופרקינסון הטיפול יכול להקל על סימפטומים 

קוגנטיביים ומוטוריים.  

יש פייסבוק למרכז הרפואי הרצוג!
חודשים כחמישה  לפני  לאוויר  עלה   הוא 
ומחכה לכל אחד מכם, למעורבותכם הפעילה

וללייק שלכם !

יו"ר קרן פארמדום, ג'רר בנאמו ומשפחת התורמים אלקובי- 
בטקס חנוכת היחידה

 בקורס העל-בסיסי: שיעור "אמדן גופני למטופל הגריאטרי"

ד"ר מאירון במרפאה לגרייה מוחית



ע. ו-ח. הגיעו למחלקה 
גריאטרית  פנימית 
שיקום,  לצורך  א' 
מוחי  אירוע  לאחר 
שכל אחד מהם עבר. 
משיתוק  סבלו  הם 
במצב  כשח.  חלקי 
תפקודי קשה, מרותק 
יכולת  ללא  למיטה, 

לתקשר וניזון באמצעות זונדה. לאחר כשלושה 
חודשים השתחררו לבתיהם כשהם הולכים על 
רגליהם ומתפקדים באופן עצמאי. מאז, הם 
 מקפידים אחת לכמה שבועות לבקר במחלקה.

ע. ו-ח. עברו במחלקה שיקום אינטנסיבי ע"י 
צוות רב מקצועי הכולל צוות רפואי, סיעודי, 
מרפאים בעיסוק, קלינאית תקשורת, דיאטנית 
ופיזיותרפיסטים. בהדרגה, חל שיפור במצבם 

הרפואי והתפקודי ו-ח. אף 
עבר גמילה מוצלחת מהזונדה 
 והחל לאכול בכוחות עצמו. 

ע.: "אחרי השחרור, חשוב 
לי לבוא למחלקה ולהביע 
כל פעם מחדש את הערכתי 
והחם המקצועי  לטיפול 
פנימית מצוות  שקבלתי 
גריאטרית א' בהרצוג. זה עוזר לי מאד להמשיך 
את  גם  מחזקים  הללו  הביקורים  הלאה". 
המאושפזים ונותנים להם תקווה לריפוי מוצלח.  

סיפור הצלחה במחלקה פנימית גריאטרית א'

ם ע ה  ק י ת ש ם  י ר ב ו ש
חליפית תומכת  תקשורת 
ג  הרצו הרפואי  במרכז  מטופלים   20
 מתקשרים בעזרת טכנולוגיה מותאמת אישית 

השירות לריפוי בעיסוק במרכז הרפואי הרצוג שבר 
שיא בשימוש מטופלים בתקשורת תומכת חליפית.

20 מאושפזים שלא תקשרו עד כה עם סביבתם 
בשל שיתוק, אירוע מוחי, ניוון שרירים או שילוב 
של בעיה מוטורית ובעיה בתקשורת – שברו 
את שתיקתם ע"י שימוש במחשב או טכנולוגיה 
המותאמים אישית, שנכנסו לסל הבריאות 

ב-2015.

מירי פיקאר, מרכזת תחום הטיפול במונשמים 
בשירות לריפוי בעיסוק, הציגה בכנס הארצי 
השנתי האחרון לתקשורת תומכת חליפית, את 
תהליך שילוב הטכנולוגיה המותאמת אישית 

360 "סייעות מאומנות לאחיות" 
 הוכשרו עד כה ע"י אגף הסיעוד
 2 1 - ה ס  ר ו ק ה ם  י י ת ס ה ה  נ ו ר ח א  ל

עם סיום הקורס ה-21 ל"סייעות מאומנות 
לאחיות", עומד מספר ה"סייעות מאומנות 
לאחיות" שהכשיר אגף הסיעוד עד היום, על 360.

כ-110 מבוגרי/ות הקורס הנערך זה 15 שנה, 
השתלבו בעבודה במרכז הרפואי הרצוג והשאר 
בבתי חולים ומוסדות סיעוד שונים. בקורס 
 שהסתיים השתתפו 16 תלמידים ותלמידות.

הקורס בן החמישה חודשים, הנערך בפיקוח 
משרד הכלכלה וממומן מתרומות, מהווה מענה 

למצוקת בתי"ח בגיוס כוח עזר מיומן.

עושות במלאכה: צביה לוי-מנהלת אגף סיעוד, 
יעל קינן-יוזמת ויועצת התכנית, רני סונא-
מדריכה ראשית, ואחיות נוספות מצוות הסיעוד.

איך משפרים איכות חיים 
לחולה המונשם?

זה היה נושא הרצאתה של מיכל פפר בכנס 
לרפואה פליאטיבית ב-20.11.19 בכפר המכביה

מיכל פפר, אחות אחראית במחלקה להנשמה-
מבוגרים ה', דנה בהרצאתה בכנס השנתי של 
האיגוד לרפואה פליאטיבית ועמותת "תמיכה", 
בסוגיות רפואיות, סיעודיות ואתיות בטיפול 
פליאטיבי במונשמים כרוניים. בכנס נכחו מאות 
 משתתפים מתחום הרפואה, פרא-רפואה וסיעוד. 

פפר הציגה מקרה של מטופל שהוגדר כחולה 
ולבקשת  לבקשתו  לביתו,  ושוחרר  סופני 
משפחתו,  כשהוא מונשם. הנושא הוגש לכנס 
ע"י מיכל פפר, ד"ר פאבל צ'יגרינסקי-מנהל 
המחלקה להנשמה-מבוגרים ה', ד"ר אסתר 
לי מרקוס-מנהלת אגף הנשמה ויובל וולהנדלר 
 מהיחידה להמשך טיפול ביתי בקופ"ח כללית. 

בהצגת המקרה, עלה לדיון הטיפול התומך 
בחולים מונשמים מאושפזים או הנמצאים בביתם, 
תוך שימת דגש על הקלת הסבל הכרוך בהנשמה, 

מתן איכות חיים למטופלים ועזרה למשפחה.
מיכל פפר: "יציאת המטופל המונשם לביתו, 
עפ"י רצונו, הייתה עבורו טיפול פליאטיבי 
ומתן איכות חיים. אנו מעניקים טיפול תומך 
מצב".  בכל  ולמשפחתו,  המונשם   לחולה 

מכיוון שתחום הטיפול הפליאטיבי במטופלים 
מונשמים, אינו נדון בהרחבה בספרות המקצועית 
ובעולם העשייה היום-יומי, הנושא העלה עניין 

רב בקרב משתתפי הכנס.  

למאושפז, במחלקות ביה"ח. במהלך שלוש וחצי 
שנים, רכזה פיקאר את הכשרת עשרות מטפלים 
מקשת מקצועות הבריאות במחלקות השונות של 
ביה"ח, מטפלים המאפשרים למטופלים שימוש 

יעיל ומוצלח במערכת התקשורת התומכת.
 

המחשב והטכנולוגיה המותאמים, פתוחים ליד 
מיטת המטופל או כשהוא ישוב בכיסא גלגלים 
24/7, ומופעלים על ידו בעזרת מיקוד מבט, 
מגע במסך, שימוש בעכבר או בהפעלת מתג.

הצוות המטפל הוכשר לדאוג לכך שהמערכת 

המותאמת אישית תפעל כנדרש בכל זמן נתון.

השינוי בקרב המטופלים שעושים עכשיו שימוש 
במערכת החדשה הוא גדול: הם פעילים הרבה 
יותר וקל להבינם, מדברים בהתכתבות עם 
משפחתם, מבקשים עזרה כשנזקקים לכך וצופים 

בחדשות בטלוויזיה. 

ההתרגשות בקרב צוות המטפלים ומשפחת 
המאושפז הייתה גדולה, כשאמא שמעה לראשונה 
את בנה המאושפז אומר "אמא", תוך שהוא לוחץ 

על מסך המחשב.

ע. ו-ח. עם צוות פנימית גריאטרית א'

בוגרי ובוגרות קורס 21 עם המדריכה הראשית, רני סונא

ר. מהמחלקת להנשמה-מבוגרים ב',
מפעילה מחשב בעזרת מיקוד מבט

מיכל פפר בכנס בכפר המכביה



יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי  |  27 לאוקטובר
במקומות רבים בעולם וגם אצלנו, ציינו את יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי. "מטרת היום הזה", 
אומרת שרון קרני, מנהלת השירות לריפוי בעיסוק, "היא לחשוף את עבודת המרפאים בעיסוק 
ותרומתם לקידום הבריאות, לאיכות החיים ולתפקוד בחיי היומיום. טיפול הריפוי בעיסוק מאפשר 

למטופל, חרף מגבלותיו, להיות פעיל ולחזק בו מסוגלות ועצמאות".  

פעילות בינלאומית 

ונקובר, קנדה
סטיב שוורץ, מנהל מחלקת יח"צ, הגיע בנובמבר 
2019 לוונקובר, קנדה, במטרה להתניע פעילות 
לגיוס תרומות. הוא נפגש עם כ-20 עורכי דין, 
רופאים ונציגי ארגון האלצהיימר והציג בפניהם 
את פעילות והישגי המרכז הרפואי הרצוג, את 
עבודת המרכז הקליני לחקר המוח וההתקדמות 
בבניית בניין האשפוז החדש ובניין המרפאות. 

בפגישות אחרות עם תורמים פוטנציאליים, 
אודות אגף ההנשמה הגדול מסוגו  הרחיב 
על  ובמיוחד  בעולם(  גם  )וכנראה  בישראל 
מחלקת הנשמה-ילדים וביה"ס לחינוך מיוחד. 

בוונקובר נפגש גם עם מנהל הפדרציה היהודית, 
מנהל קק"ל ונציגי קרנות. מתוכנן לערוך כאן 
 ערב התרמה מיוחד לטובת המרכז הרפואי.

טורונטו, קנדה
באירוע שנערך בנובמבר האחרון לזכרו של ד"ר 
ברני בלקסטיין ז"ל, לשעבר חבר ועד ידידי המרכז 
הרפואי הרצוג בקנדה ומהתורמים הגדולים של 
ביה"ח, נשא סטיב שוורץ דברים בהם סקר את 
ההתפתחויות האחרונות במרכז הרפואי הרצוג. 
בנוכחות 70 משתתפים, שלרבים מהם הייתה 
זו היכרות ראשונה עם המרכז הרפואי הרצוג, 
הוכרז על גיוס תרומות לפרויקט מיוחד במרכז 

הרפואי הרצוג, על שם ד"ר בלקסטיין.

ניו יורק, ארה"ב
במפגש עם חברי ועד ידידי הרצוג בארה"ב נשאו 
דברים יו"ר ועד הפועל של המרכז הרפואי הרצוג 

שמאי קינן, וסטיב שוורץ.
הם דיווחו על התקדמות הבנייה בקמפוס ביה"ח, 
על הפעילות לטובת המרכז הרפואי ברחבי 

ארה"ב וקראו להגביר את גיוס התרומות. 

שבוע הפיזיותרפיה  הבינלאומי  |  7 לנובמבר

היום הבינלאומי למאבק באלימות 
נגד נשים ובאלימות במשפחה

25 לנובמבר
ביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים                                                                             
ואלימות במשפחה, נערכו ברחבי הארץ שורת                                                                              
אירועי הזדהות עם הקורבנות שהצטרפו בשנה

האחרונה למעגל הדמים.
בשירות הסוציאלי במרכז הרפואי הרצוג, צוין                                                                                      
ולזהות                                                                                ערנות  לגלות  קריאה  תוך  זה  יום 

נורות אדומות.      
"כולנו נלחמים בתופעה ומבקשים למגר אותה",                                                                            
דברי יונית צברי-מנהלת השירות הסוציאלי,                                                                              
"במצבי סיכון, חשוב וכדאי לפנות לייעוץ מיידי.                                                                             
ניתן לפנות לקבלת עזרה לקו חירום 118 מכל                                                                              
טלפון ובכל השפות, למשטרה בקו 100 ולמוקד                                                                                  

העירוני 106".

מציינים מועדים בינלאומיים

תחת הסלוגן "לנוע במקום לנוח" לקחו עובדי 
המרכז הרפואי חלק בתרגילי חיזוק, שיווי משקל 
ומתיחות, בהדרכת צוות שירותי הפיזיותרפיה. 
סיוון ביינה, מנהלת שירותי הפיזיותרפיה: "זוהי 
קריאה לאמץ אורח חיים פעיל ואקטיבי למען 
נשמה בריאה וגוף בריא ולהדגיש את חשיבות 
הפיזיותרפיה לתפקוד, בריאות ואריכות ימים".

התקדמות בהקמת בניין המרפאות
הכשרת השטח לבניין המרפאות החלה לפני 
יותר משנה ולאחרונה הוא כבר בולט בשטח. 
בימים אלה הסתיימו עבודות השלד של חמש 
הקומות המתוכננות וכעת מתבצעות עבודות 
ומיזוג  חשמל  מים,  מערכות  להתקנת  הגמר 
טיפול,  חדרי  להיות  מתוכננים  בבניין  האוויר. 

חדרי ישיבות, מרכז הדרכה וספרייה.
הבניין המוקם בתרומת ד"ר מקס ז"ל וג'יאנה 
בנייתו  בסיום  יאוכלס  וקק"ל-קנדה,  גלסמן 
הרצוג  הרפואי  המרכז  של  חוץ  במרפאות 
בירושלים:  שונים  במקומות  היום  הפועלות 
המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש, מרפאת 
הילדים, מטיב- המרכז לטיפול בפסיכוטראומה 
יאפשר  המרפאות  בניין  נוספות.  ומרפאות 
את  וליעל  להרחיב  הרצוג  הרפואי  למרכז 

שירותיו האמבולטוריים.

סטיב שוורץ, מנהל מחלקת יח"צ
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קצרים

 טיפים מצוות שירותי התזונה:
איך לחזק את מערכת החיסון ולעבור את 

החורף בשלום 

שתו מים גם אם אינכם חשים צמא, כדאי 	 
לקבוע זמנים קבועים לשתייה.

תה ירוק -  מכיל רכיבים ייחודיים ממשפחת 	 
נוגדי החמצון )קטכינים(, המסייעים לגופנו 

להתגבר על וירוסים המצויים בסביבה.

צמחי תבלין  - ג'ינג'ר, כורכום, צ'ילי, קינמון 	 
ושום - הינם צמחים בעלי תכונות ייחודיות 
בחיזוק מערכת החיסון. תבלו תבשילים 

בתבלינים אלה.

ויטמין C - העשירים במיוחד: גויאבה, קיווי, 	 
הדרים, תותים, פלפל אדום, עגבנייה ועלים.

ויטמין A  - חיוני להגנה החיסונית. מצוי 	 
בירקות ובפירות הכתומים: בטטה, גזר 

ודלעת.

אבץ - חשוב לתפקוד תקין של מערכת 	 
החיסון. גוונו את תפריט החורף בבשר, 
קטניות, אגוזים, זרעים ומוצרי חלב העשירים 

באבץ.

אומגה 3 - התזונה בישראל דלה באומגה 3 	 
החיונית, בין השאר, לתגובת הגוף לדלקת. 
אכלו דגים פעמיים בשבוע כדי לספק כמות 
נאותה של אומגה 3. בצמחים מצויה אומגה 

3 בפשתן, סויה ואגוזים.

מרק - מספק חום לגוף וללב. דאגו שיהיה 	 
תמיד בבית.

 מבוסס על מאקו-מתכונים לחורף.

 חורף בריא לכולנו !
מצוות שירותי התזונה

י  ר א ל ו ס ה  נ ו ו כ ה ט  ל ש
י  א ו פ ר ה ז  כ ר מ ל ה  ס י נ כ  ב
הסולארי  ההכוונה  לשלט  לב  שמתם 
? י א ו פ ר ה ז  כ ר מ ל ה  ס י נ כ ב ב  צ ו מ  ה

להלן הצצה חטופה לשלט הזה:

המקבל השלט 
הבאים  פני  את 
הרפואי  ז  למרכ
ר  י ד מג  , ג ו צ הר
את אזור הכניסה 
ומכוון כלפי החניון 
א  ו ה  . י ר ו ב י צ ה
מאלומיניום  בנוי 
ומואר ע"י תאורה 
פאנל  סולארית. 

של תאים פוטו-וולטאיים בראש השלט, קולט 
את אנרגיית השמש וממיר אותה לאנרגיה 
חשמלית לתאורת השלט. הבחירה בתאורה 
סולארית באה על מנת להימנע מפגיעה בקרקע 
ובסביבה במהלך חיבור לתשתיות. כך הופך 
 השלט "עצמאי" מבחינת תחזוקת חשמל.
מירב לש, משעולי-לש מעצבים: "בחרנו לשלט 
הסולארי עיצוב מאד "נקי" כשהגוון הלבן מבליט 
את השלט ויחד עם זה משתלב בסביבת ביה"ח".   

מספטמבר 2019 נוספו לביה"ח כ-40 עובדים חדשים.

פורשים לגמלאות
 פבל דרוזובסקי                מפנימית גריאטרית ב'

 אלכסנדר קוגן                 מגריאטרית לסיעוד מורכב
המשך עשייה פורייה

ברכות
 לסיוון ביינה                    מנהלת שירותי הפיזיותרפיה                    להולדת הבן
לספא שנק                     מהנשמה-מתבגרים                              להולדת הבן

 
המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצער המשפחות עם פטירתם של:
עובד ביה"ח מוחמד עלי פאיז ז"ל וגמלאית ביה"ח דבורה לוי ז"ל.   

מערכת חדשות הרצוג: יו"ר - אורנה כהן, משנכ"ל  •  כתיבה ועריכה: אילת מישור, דוברת
צילום: מחלקת יח"צ ודוברות  •  עיצוב והדפסה:

eilat@herzoghospital.org :לתגובות

פרישת עובדים
ליבה כהן החלה את עבודתה במרכז הרפואי 
הרצוג כמתמחה במרפאה הקהילתית לבריאות 
הנפש ופורשת לאחר כ-15 שנה, כפסיכולוגית 
קלינית באגף לבריאות הנפש. "ליבה נחנה 
בקול מקצועי ויחד עם זה אנושי ויכולת מיוחדת 
לקשירת קשר עם החולים. לאחר התאונה 
שעברה, החליטה לשוב לעבודה ועשתה זאת 
בזכות מאגרי האופטימיות, האנרגיה והכוחות 
שגייסה לתהליך", דברי פרופ' גבי שפלר, לשעבר 

הפסיכולוג הראשי במרכז הרפואי. על עבודתה 
המקצועית והמעמיקה תוך גילוי רגישות ומסירות 
למטופלים, נבחרה ליבה כהן כעובדת מצטיינת 

של המרכז הרפואי. 
אירית פלד, אחות מוסמכת ומדריכה קלינית 
באגף פסיכיאטריה, פורשת לאחר 13 שנה 

מעבודתה במרכז הרפואי הרצוג.
באירוע הפרידה שערכו לכבודה, עמדו הדוברים 
על אישיותה הנעימה, השקט ששידרה, התקשורת 
הטובה שיצרה עם המטופלים ויכולת ההדרכה 

שלה מול הסטודנטים.
צביה לוי, מנהלת אגף הסיעוד: "תרמת רבות 
בהדרכתך לעשרות הסטודנטים שהיו כאן". 
בדברי פרידתה, ציינה פלד שביה"ח היה עבורה 
מקום עבודה ובית כאחד והודתה לכל אנשי 

הצוות על העבודה המשותפת.


