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! חג שמח לכל קוראינו

התברכנו  השנה 
קומות  שתי  בהפעלת 
אשפוז בבניין החדש של 
הרצוג,  הרפואי  המרכז 

העומד לתפארה..

המעבר  בזכותכם, 
שבבניין  למחלקות 
הנשמה-  – החדש 
מבוגרים והנשמה-ילדים ומתבגרים - נעשה ללא 

דופי ועל כך הוקרתנו לכם.

אנו עושים מאמצים מרובים להשלמת המשימה: 
החדש  בבניין  האכלוס  להשלמת  משאבים  גיוס 
בשאר ארבע הקומות הנוספות. וכבר בחודשים 
הקרובים, עומדים אנו בתחילת בנייה של מרפאות 

קליניות המיועדות לטיפול בנפגעי טראומה. 

הרפואי  המרכז  עובדי  לכם,  אני  שולח  לפיכך 
הרצוג ובני ביתכם, ברכת חג אביב שמח!

חודש  תשמור..למועד  המצות  חג  "את  כנאמר: 
האביב".. והרי ה"אביב" הוא התבואה לפני גמר 

בישולה! כמו מצבנו הנוכחי.

 שמאי קינן

קומה נוספת אוכלסה בבניין ע"ש סמסוןשמאי קינן יו"ר ועד הפועל

בניין האשפוז ע"ש סמסון

החדש  האשפוז  בבניין  אוכלסה  נוספת  קומה 
ע"ש אדית וד"ר היינץ סמסון.

החדש,  בבניין  העליונות  הקומות  בשתי 
חולים  מ-100  למעלה  כעת  מאושפזים 
בתנאי  נוער,  ובני  ילדים  ביניהם  מונשמים, 
הילדים  ביותר.  והמתקדמים  הנוחים  אשפוז 
ומרווח  יעודי  בבי"ס  כעת  לומדים  המונשמים 

לחינוך מיוחד.

הוקם  הרצוג  הרפואי  במרכז  ההנשמה  אגף 
ב-1998 והוא היום הגדול מסוגו בארץ. האגף 
שאינם  למאושפזים  תחומי  רב  טיפול  מעניק 
השירותים  עצמם.  בכוחות  לנשום  מסוגלים 

המרכז  רפואי הרצוג פתח מרפאה 
יחידה מסוגה בארץ:

מרפאה לגרייה מוחית 
)TDCS( לטיפול בהפרעות 
פסיכיאטריות ונוירולוגיות

בימים  נפתחה  בארץ  מסוגה  יחידה  מרפאה 
אלה במרכז הרפואי הרצוג.

לראשונה  מציעה  מוחית,  לגרייה  המרפאה 
בישראל, טיפול חדשני ובלתי פולשני בהפרעות 
שימוש  תוך  ונוירולוגיות,  פסיכיאטריות 
מוחית,  לגרייה   TDCS מסוג  בטכנולוגיה 
באישור  הטיפול  חלש.  חשמלי  זרם  בעזרת 
משרד הבריאות והוא ללא צורך באשפוז, ללא 
תופעות לוואי וכמעט ואינו מורגש. במחקרים 
בהפרעות  לטיפול  יעיל  נמצא  הוא  קליניים 
הידרדרות  כולל  ונוירולוגיות  פסיכיאטריות 

קוגנטיבית.

מדיכאון,  לסובלים  בעיקר  מיועד  הטיפול 
מוחי,  אירוע  לאחר  לחולים  מסכיזופרניה, 
פסיכיאטריות  והפרעות  מדמנציה  ולסובלים 

ונוירולוגיות נוספות.  

מאירון,  עודד  ד"ר  המרפאה:  מנהל 
פסיכולוג וחוקר מוח.                                       

במחלקות  ניתנים  הטווח,  ארוכי  הנשימתיים 
מאובזרות בציוד חדשני מותאם לחולים.

דימות  מכון  החדש:  בבניין  מאוכלסים  עוד 
מורחב ומעבדות למחקר מחלות מוח.

אכלוס כל שמונה קומות בניין סמסון שיוסיף 
מבצע  כשיסתיים  יושלם  אשפוז,  מיטות   270

איסוף התרומות הנדרשות.

לטיפול  הישראלי  המרכז  מטיב-הרצוג 
בפסיכוטראומה, בשיתוף אגף שיקום במשרד 
תכנית  אלה  בימים  להפעיל  החלו  הביטחון, 
הלומי  משוחררים  לחיילים  חדשנית  שיקום 

קרב שלא הצליחו להשתקם.

שמרביתם  צעירים   12 משתתפים  בתכנית 
בתכנית  מדובר  איתן.  צוק  במבצע  לחמו 
חודשים(,   10( וקצרה  מואצת  טיפול-יום 
הכוללת טיפולים קבוצתיים ופרטניים לקבוצה 

הומוגנית, מס' פעמים בשבוע.

שינוי  בצעירים  ליצור  מכוונת  התוכנית 
הטראומה  עם  בהתמודדותם  משמעותי 
רכישת  כמו  החיים  במעגל  ובהשתלבותם 

מקצוע, ניהול זוגיות והקמת משפחה. תכנית 
מרכז  שמציע  ענפה  בפעילות  משתלבת  זו 
ולקבוצות  משוחררים  לחיילים  הטראומה 
הולם  מענה  חסרות  שהן  בחברה  אחרות 

למצוקה ממנה סובלים.  

תכנית חדשנית למרכז הטראומה בשיתוף משרד הביטחון:
טיפול יום לחיילים משוחררים הלומי קרב שלא 

הצליחו להשתקם



אורנה כהן
משנכ"ל המרכז הרפואי

עובדים/ות, מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח,
העולם שבו אנו חיים הינו "עולם במעבר" שבין העולם הישן לבין 
העולם החדש, אם נדמה לנו שנכנסנו לעולם החדש טעות היא, 
אנחנו במעבר אליו. זוהי גם הסיבה לתזזיתיות, לתנועתיות של 
תהליכים, מבנים, ארגונים ועובדים. מסגרות, כולל חשיבתיות, 

פושטות צורה ולובשות צורה, בעולם זה "בעולם של מעבר" שם 
המשחק הוא תנועה, מעבר.

זוהי הסיבה שבגינה קיים מעבר גדול מבעבר של עובדים ממסגרת 
אחת לשנייה, זו הסיבה שבעתיד, דפוסי עבודה שהיו נכונים רק לא 

מזמן, נראים לא רלוונטיים כעת ויש להמציא הכל מחדש.
האתגר של מנהלים בעידן  הנוכחי הוא להבין את זה, לקבל את זה, 

"לחבק" את זה ולזרום עם זה, כי רק כך ניתן יהיה לעבור בשלום 
ובטוב תקופה זו. מנהלים גם נדרשים גם בתקופה זו למודעות 

גבוהה, לפתיחות, לזרימה, לקבלה, לנתינה וליצירתיות. רק ארגונים 
שנתברכו במנהלים בעלי איפיונים מעין אלו ישרדו ויוכלו לעבור 

לעולם המחר.
לשמחתי, מרבית המנהלים בביה"ח מגלים רצון עז לשינויים, עם 

מסוגלות יוצאת דופן לקבל את השינויים וכאן גם ההזדמנות להודות 
על כך.

כיוון שכך, "בעולם המעבר" האתגרים שנצבים בפני הנהלת 
ביה"ח בתקופה מיוחדת זו רבים ומורכבים: הבנת כללי המשחק 

המשתנים במהירות, התמודדות עם תצורות טיפול משתנות, 
תצורות של התייחסות לנושאים ולמצבים משתנים, התמודדות עם 

שחקנים חדשים ודפוסי התנהלות חדשים ועל כך יש להוסיף גם 
אילוצים תקציבים, כך יוצא שהמשימה הינה כבדה מאי פעם.

הנהלת ביה"ח נותנת דעתה לנושא זה ועוסקת בשנתיים האחרונות 
בשינויים פרסונאליים, בשינויים מבניים של מחלקות ואף בשינויים 
בתוכנית הבנייה בבניין החדש שמותאמת לצרכי העתיד, בשינויים 
תפיסתיים וכן קיימת תשומת לב מיוחדת להכנת עתודה ניהולית 

מותאמת לשינוים העתידיים.
אני מקווה ומאמינה שביה"ח שחצה במשך 123 שנה שינויים רבים 

וגדולים, ידע לצלוח גם תקופה זו של "עולם במעבר".

אני מבקשת להודות מקרב ליבי לכל אותם מנהלים שמסייעים 
להנהלת ביה"ח לצלוח את כלל התהליכים בשלום, להודות לכל 

העובדים שמגלים נאמנות והכרת הטוב והעושים במסירות למען 
חולי ביה"ח ולמען ביה"ח.

חג שמח,
אורנה כהן

ד"ר יחזקאל קן
מנכ"ל המרכז הרפואי

חברים יקרים, חברי "משפחת הרצוג",
בהתקרבנו לחג הפסח, חג החרות, אנו מנצלים את ההזדמנות 

לעשיית חשבון נפש על חצי השנה שעברה עלינו.
מחד, הדברים הטובים – הכניסה לבניין החדש שהפך כבר לעובדה 

מוגמרת. לא עוד חלום ש"אולי יתגשם" אלא עובדה: ארבע מחלקות 
– מעל למאה חולים, אנשי צוות ובני משפחה – נהנים מיתרונות של 
מבנה מודרני וחדש, מרווח ומצויד היטב. נכון, קיימות בעיות כי אין 
"טוב" ללא קצת "בעיות", אבל כשמשווים עם מה שהותרנו מאחור, 

יש לדעתי שיפור ניכר.
בנוסף, הצטרפו לאחרונה ל"כוחותינו" מספר חברים חדשים 

וטובים ואנו מברכים אותם על הצטרפותם למשפחת "הרצוג". 
בטוחני כי ייהנו מהעבודה ומהסביבה המשפחתית ומקווים 

שיתרמו רבות, כמו קודמיהם, לקידום הטיפול בחולים שכה זקוקים 
לעזרתנו.

מאידך, המצוקה ההולכת וגוברת במערכת הפסיכיאטרית. אמנם 
"צרת רבים חצי נחמה" אך, אין כל נחמה בעובדה שכל המערכת 

הפסיכיאטרית במצוקה.
כולנו חשופים לאמצעי התקשורת השונים, כולל  המדיה החברתית. 

המצוקה – פרי הזנחה רבת שנים והחמרתה ע"י ה"רפורמה" – 
ידועה לכל ואנו, ובמיוחד חברינו העובדים במחלקות הקשות האלה 

ובמרפאה, מרגישים זאת יום יום, שעה שעה. האלימות הפיזית 
והמילולית, הצפיפות ומצוקת כוח האדם, כבר נחלת היום יום. 

אנחנו מעודדים את חברינו במחלקות אלה ובמרפאה ומחזקים את 
ידיהם. ניתן את כל התמיכה שבידינו להושיט, אך לעיתים קצרה 

ידינו מלהושיע. הנושא בראש מעיינינו. הבאנו את הנושא לשולחנו 
של מנכ"ל משרד הבריאות  ואף לשר עצמו )כיום "סגן השר"( 
ונמשיך ללחוץ עליהם לשפר את המצב. במקרי אלימות נמצה 

את הדין ככל הניתן עם מי שמרים יד על איש צוות. נכון – מדובר 
בחולים פסיכיאטריים, אך אין זה מצדיק תוקפנות כנגד אלה 

המנסים לעזור ולכן, לא נבליג.
ומה לחודשים הקרובים? בראש ובראשונה המשך הניסיונות לגייס 
כוח אדם איכותי שיהווה חיזוק שורות במלוא מובן המילה. נמשיך 
גם בגיוס כספים ואמצעים לשיפור תנאי המאושפזים ועובדי בית 

החולים. זה לוקח זמן אך, כמו שנהוג לומר, "רומא לא נבנתה ביום" 
והמרכז הרפואי הרצוג, עזרת נשים המפוארת, נמצא בשנה ה– 123 

לקיומו ונמשיך לקדם ולפתח את המקום.
לכל העובדים ובני משפחותיכם, אני מאחל לכם חג פסח שמח. 

שנזכה לחגוג עוד חגים ושנים רבות ביחד.
ד"ר יחזקאל קן  

מטורונטו,  אדם  וציבי  אלי  ע"ש  זיכרון  גן 
שנערך  בטקס  ב-24.12.17,  נחנך  קנדה, 
ע"י  נתרם  הגן  סמסון.  ע"ש  הבניין  בחצר 
האירוע  פרייס.  ולאה  אדם  פול  ילדיהם, 
משפחת  בני  כ-40  במעמד  התקיים 
הרצוג  הרפואי  המרכז  הנהלת  התורמים, 

ועובדיה ונציגי קק"ל קנדה.

ד"ר יחזקאל קן, מנכ"ל המרכז הרפואי, סקר 
בדבריו בטקס את פעילות ביה"ח על אגפיו 
והודה למשפחות אדם ופרייס על תרומתם 
על  קנדה  ולקק"ל  המאושפזים  לרווחת 

שותפותם בפרויקט.

את  הדגיש  קינן,  שמאי  הפועל,  ועד  יו"ר 
במרכז  ופרייס  אדם  משפחות  תמיכת 
קנדה קראה  ונציגת קק"ל  הרצוג   הרפואי 
בפרויקטים  שותפים  להיות  לתורמים 

נוספים.
ההזדמנות  על  הודו  פרייס  ולאה  אדם  פול 
הוריהם  זיכרון  למען  לעשות  להם  שנתנה 
אלצהיימר,  בחולי  המטפל  ביה"ח  ולטובת 
"הפרחים  אימם.  סבלה  ממנה  מחלה 
ואנו  החולים  חיי  את  יאירו  כאן  שיפרחו 

גן זיכרון ע"ש אלי וציבי אדם נחנך בחצר הבניין 
ע"ש סמסון          

משפחות אדם ופרייס בטקס חנוכת גן הזיכרון

נתגאה בכך", אמרה פרייס.   



קבלו  בירושלים  הפתוח  ביה"ס  תלמידי 
אגף  ממטופלות  שי  האחרון  בשבט  בט"ו 
אחראית  לוין,  ריטה  ביוזמת  פסיכיאטריה. 
המטופלות  הכינו  תעסוקתית,  הדרכה 
בשבט  ט"ו  ערכות   40 לביה"ס,  והעבירו 
ממינים  זרעים  הצעיר,  לגנן  הוראות  שכללו: 
אדמת  הנזיר(,  כובע  ריחנית,  )אפונה  שונים 

גינה, כוסית ממוחזרת ותחתית. 
הרעיון  את  קבלה  הפתוח  ביה"ס  הנהלת 
בהערכה ובשמחה, וצוות ההוראה הביא זאת 
"שוחחתי עם  לוין:  ריטה  לידיעת התלמידים. 
המורים על התהליך הלימודי שעומד מאחורי 
הקבלה  חשיבות  ועל  בשבט  ט"ו  ערכת 
וההכרה באוכלוסייה מנותקת שעשתה למען 
הפרחים  זרעי  את  זרעו  התלמידים  הילדים". 
וכשהושלם  ביתם  ובחצר  ביה"ס  בחצר 
תודה"  "תעודת  למטופלות  שלחו  הפרויקט, 
בחתימתם.                                                                                

באגף פסיכיאטריה:
ערכת ט"ו בשבט מהמטופלות 

לתלמידי ביה"ס הפתוח
וחילקו  אישית  ברכה  צירפו  למאושפזים, 
את השי במחלקות סיעוד מורכב והנשמה-

השירות  מנהלת  צברי,  יונית  מבוגרים. 
לשני  מעצימה  הייתה  "החוויה  הסוציאלי: 
הצדדים. המטופלים הביעו תודה גדולה על 

היוזמה המבורכת". 

ד"ר אלכס איש שלום ז"ל

הפועל,  ועד  חברי 
ועובדי  ההנהלה 
הרפואי  המרכז 
מרכינים  הרצוג, 
פטירתו  עם  ראש 
איש  אלכס  ד"ר  של 
ועד  חבר  שלום, 
שנה.   14 זה  הפועל 
וניצב  עו"ד  ד"ר, 
בדימוס, אלכס איש שלום, היה יליד חדרה. 
במהלכן  שנה,   38 במשטרה  שירת  הוא 
ראש  ביניהם  בכירים  תפקידים  מילא 
המשיך  עבודתו,  כדי  תוך  חקירות.  אגף 
היתר  בין  אקדמיים  תארים  ולצבור  ללמוד 
המדינה  מדע  קרימינולוגיה,  במשפטים, 
מרצה  שימש  פרישתו,  עם  ציבורי.  ומנהל 
ועסק  שונות  ומכללות  באוניברסיטאות 
קינן,  שמאי  ענפה.  התנדבותית  בפעילות 
יו"ר ועד הפועל: "ד"ר אלכס איש שלום היה 
חבר ועד הפועל ותיק ומסור שתרם לפיתוח 
המרכז הרפואי הרצוג. יהי זכרו ברוך".                                                 

נענו  הרפואי  המרכז  עובדות  מצוות  שש 
ושני  העובדים  מוועד  גורן  חיה  ליוזמת 
הנשמה- במחלקת  אחראית  אחות  מיארה, 

ביה"ח  בלובי  מיצירותיהן  והציגו  ילדים, 
בחנוכה האחרון. זו הפעם השנייה שנערכת 

תערוכה מסוג זה בביה"ח.

ד"ר אסתר-לי מרקוס, מנהלת אגף הנשמה, 
הציגה צילומי נוף וציורים על בד באקריליק.

 - א'  חריפה  תת  ממחלקת  סמירנוב  ילנה 
באקרילק  וקנווס  בד  על  ודמויות  נוף  ציורי 

ושמן.

אנה  הציגה  להנשמה-ילדים  מהמחלקה 
טבעי  בסיס  על  בסבון  עבודות   - רבינוביץ 
מאכל;  וצבעי  ויטמינים  שמנים,  בתוספת 
טבע  נוף,  צילומי   - סטויאלצב  וטטיאנה 

ובעלי חיים.

כלים  הציגה   - הרצוג  מביה"ס  בלפר  ריבי 
מגוונים,  מחומרים  טיפוליים-יצירתיים 
צינמן  ואלנה  ילדים  קבוצות  עם  לעבודה 
ציורים   - ה'  להנשמה-מבוגרים  מהמחלקה 

בגואש ואקריליק על נייר ובד.

והתלהבות  התרגשות  "הייתה  גורן:  חיה 
את  הארכנו  ולבקשתם,  העובדים  בקרב 

התערוכה לחודש ימים".

תערוכה מיצירות צוות עובדי 
המרכז הרפואי הרצוג

"תקשורת נכונה עם המאושפז ומשפחתו תורמת לאיכות חייו"
דברי ד"ר יאול, בפרק שכתב בספר חדש: "אתגר התקשורת עם זקנים ובני משפחתם"

רוזין,  ארנולד  פרופ' 
תחום  מאבות 
הגריאטריה בישראל, 
בימים  מפרסם 
חדש  ספר  אלה 
בתקשורת  העוסק 
ה-3.  הגיל  בני  עם 
יאול,  אפרים  ד"ר 
מנהל מחלקת סיעוד מורכב, כתב לבקשתו 
משפחת  עם  התקשורת  על  בספר  פרק 

שכתב,  בפרק  ה-3.  הגיל  בן  המאושפז 
ולבניית  למפגש  הזדמנויות  חמש  מוצגות 
המאושפז  עם  ותורמת  נכונה  תקשורת 

ומשפחתו:
המשפחה  בין  הקבלה  ביום  הפגישה   .1
לצוות הרפואי, סיעודי, ופרא-רפואי, לקבלת 
אליהם,  מידע  והעברת  מהמשפחה  מידע 
שנייה  פגישה   .2 קשר.  איש  קביעת  תוך 
שעולות  בעיות  המאושפז,  מצב  להצגת 
המשפחה  ו/או  המאושפז  עמדת  וגיבוש 

פגישות   .3 החיים.  סוף  של  דילמות  לגבי 
הרופא  ע"י  אלקטיביות,  או  דחופות  יזומות 
מצב  לעדכון  המשפחה,  ע"י  או  והצוות, 
בני  עם  "פרוזדור"  פגישות   .4 המאושפז. 
המשפחה לקבלת עדכון. 5. ביקורי ניחומים 
לאחר פטירה, במשפחות שרוצות וצריכות 
תמיד  להיות  הצוות  "על  יאול:  ד"ר  זאת.  
קשוב לבני המשפחה, לדבר בגובה העיניים, 
להחלטות  ולכוון  השולחן  על  הכל  לשים 

משותפות של כל בני המשפחה". 

תודה מתלמידי ביה"ס הפתוח על ערכת ט"ו בשבט

אלנה צינמן

ילנה סמירנוב

ריבי בלפר

טטיאנה סטויאלצב

אנה רבינוביץד"ר אסתר-לי מרקוס

בשירות הסוציאלי:
פעילות קהילתית בשיתוף בי"ס הרטמן

פעילות  ב- 4.1.18  ערך  הסוציאלי  השירות 
ביה"ס  עם  פעולה  בשיתוף  קהילתית 
השלישי.  הגיל  בנושא  בירושלים  הרטמן 
הסטודנטים לעבודה סוציאלית המתמחים 
לבנות  העבירו  הרצוג,  הרפואי  במרכז 
בנושא  חווייתית  הרצאה  ז'  כיתות  שכבת 
בפניהם  והציגו  הבין-דורי  והקשר  זקנה 
קיימו  בהמשך  הרצוג.  הרפואי  המרכז  את 
כלפי  החברתי  והיחס  גילנות  בנושא  דיון 
במהלך  רב  עניין  גילו  התלמידות  קשישים. 
בחוויות  ושיתפו  שאלות  שאלו  הפעילות, 
כירבוליות  התלמידות  ארזו  לסיום,  אישיות. 

שי למאושפזים



 

ממחלקת כספים להולדת הבן ● ללאה שטיינברג  
מהנהלת סיעוד להולדת הבת                                                                               ● לרבקה שטיינברג 

תנחומים
המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצערם של:

מפנימית גריאטרית ג' )סיעוד מורכב( ● איברהים אבו אלתין  
   על מות אביו

מאגף פסיכיאטריה ● לאוניד כץ  
   על מות אמו

● ד"ר ביתיה פרידמן  מנהלת המרפאה הקהילתית      
  על מות אביה

המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצער המשפחות עם פטירתם של 
גמלאי ביה"ח: אהובה רגב ורבקה שטרנברג ז"ל.  

מדצמבר 2017 נוספו לביה"ח כ-25 עובדים.

יצאו לגמלאות

מהנשמה-ילדים ומטבח חלב                                                                    ● סוזן כורם  
מאגף פסיכיאטריה ● רבקה להב  

מתת-חריפה ב' ● תמרה לכט  
אחראי חדר כביסה באגף תפעול ורכש ● וואליד ראזם  

ראש צוות באגף תפעול ורכש ● מוחמד רביע  
המשך עשייה פוריה

ברכות

מאגף תפעול ורכש להולדת הבן ● לאדם זיגל  
מאגף פסיכיאטריה להולדת הבת ● לד"ר טל שחר מלאך 

קצרים

קונצרט מקהלת "שבתון" מלונדון
התקבלה  ן  דו נ ו מל  " ן "שבתו מקהלת 
ת.  עו בתשו ג  הרצו אי  הרפו במרכז 
של  י  קל סי המו לו  הו י בנ ם,  הזמרי  30
י  בפנ  12 .2 .18 ב- עו  פי הו  , י ו ל בן  סטי
ם,  י במאושפז לפה  מפה  מלא  לם  או
שרו  ו ת  ו צו אנשי  ו משפחה  י  בנ
ם  רי שי ת ו רו ם מהמקו ם לטכסטי י לחנ
המקהלה  י  לנ סו ו י  זמר ם.  י י ישראל
ת  ו די הו הי ת  לו הקהי על  ם  י הנמנ
מעת  ע  י להג ם  י הג ו נ  , ן ו ד נ ו ל ן  בצפו
י  בפנ ם  מופעי לסדרת  לישראל  לעת 

ם.     י נ שו ם  י נ ו ארג ו ם  לי חו בתי 

אי  הרפו למרכז  המקהלה  ן  בי הקשר 
ם והתחזק  י י מס' שנ צר לפנ ו ג נ הרצו
כנסת  ת  בבי עה  פי כשהו נה  לאחרו
ת "מסע  י י משתתפי תכנ ן בפנ ו ד נ ו בל
המרכז  ג  ב-הרצו מטי של  ר"  שחרו

לגמלאות  ם פרשו  י נ ו ם האחר דשי בחו
ם.       קי תי ו ם  בדי עו חמישה 

ות  שנ  40 לאחר  פרשה  רבקה להב   •
דה כאחות  עבו
ת  ו ק ל ח מ ב
 , ת ו נ ו ש
ה  נ ו ר ח א ל
ף  ג א ב
 . ה י אטר י כ י פס
לוי,  צביה 
אגף  מנהלת 
 , ד ו ע י ס ה
על  דה  הפרי בטקס  ה  בדברי עמדה 
של  רה  והמסו ת  עי המקצו עבודתה 
ותה  הי ו  , " במרכז לה  כש"החו להב 
ם.  אחרי ם  בדי לעו מופת  ו גמה  דו
ת  י הי ד  "תמי  : ל משנכ" כהן,  אורנה 
לטובת  יסת  י והתג לם  כו ר  עבו
ת  די חו י הי על תרומתך  דה  ה"ח. תו בי
כה  . להב הודתה על התמי ותך" נאמנ ו
י  ר עבו יתם  "הי ם.  י השנ כל  זכתה  לה 

, אמרה.  אוהבת" ו לה  גדו משפחה 

כורם  סוזן  פרשה  שנה   30 לאחר   •
ר  עז ח  ככו מעבודתה 
כל  חלב.  ובמטבח 
ע  רו באי ם  ברי הדו
את  ו  נ י צי דה  הפרי
דתה,  עבו כות  אי
ח,  ו הנ ה  י פי או
עותה  י צנ בותה,  אדי
כהן,  אורנה  לתה.  י שג ות  והאכפתי
ו  הוקרתנ ו ו   דתנ "תו  : ל משנכ"
על  ו ם  י השנ כל  עבודתה  על  ן  ז לסו
ל  מו בהתנהלותה  לתה  י שג שות  הגמי

 . המערכת"

 40 לאחר  לגמלאות  וסף  נ רש  פו  •
חדר  אחראי  א  הו דה,  עבו ות  שנ
דה  הפרי בדברי  ראזם.  וואליד  סה,  כבי
ש איציק  י , הדג ו ד ע שנערך לכבו רו באי
רכש,  ו ל  תפעו אגף  מנהל  ברגיל, 
 , תו רו מסי ת,  עי המקצו דתו  עבו את 
 . ו תי כו י הל ועם  נ ו לה  י שג ות  האכפתי

פרישות עובדים                                   

כל  "במהלך   : ל משנכ"  , כהן אורנה 
ו  שעברנ ם  י י ו נ השי ו ם  עי רו האי
ות  נאמנ דתך  בעבו ת  לי י ג ה"ח,  בבי
את  הלת  י נ כאשר  גם  ת  עו י צנ ו רבה 

. " ו דתנ כך תו על  ו  , לבדך המכבסה 

לאחר  לגמלאות  צאה  י לכט  תמרה   •
מחלקות  ן  ו ו במג דה  עבו ות  שנ  21

ת.  ו י אטר גרי
ד:  עו סי אגף  מנהלת  לוי,  צביה 
תמרה  תרמה  רותה  ומסי ותה  נ "בעדי
 : ל משנכ" כהן,  אורנה   . למערכת"
ם,  לי לחו רה  מסו אחות  "תמרה 

צבו לדגל בכל דבר  י בדות שהתי מהעו
ות  אחרי ו ת  ו אכפתי שגלתה   , ן י י ענ ו

   . כלפי המערכת"

באגף  ות  צו ראש  רביע,  מוחמד   •
אי 40  רכש, עבד במרכז הרפו ל ו תפעו
ם  תי א פרש. עמי ם אלה הו מי בי שנה ו
בדבריהם  שו  י הדג ם  ומנהלי דה  לעבו
דתו  עבו את  דה,  הפרי ע  רו באי
ות  י אחר דע,  י י  ו ל י ג ך  תו ת  די סו הי
כמי  כי  ו  נ י צי ם  ברי הדו ח.  רו רך  או ו
המחלקה,  של  ד  סו הי י  מאבנ ה  שהי

. ה"ח עם פרישתו לבי יחסר 

ם  כי מערי ו  לנ "כו  : ל אורנה כהן, משנכ"
על  ש  שי ו  דענ י ד  ותמי דתך  עבו את 
ה"ח  לה בשם בי דה גדו ך. תו מי לסמו
יתם  "הי לם:  לכו דה  ע הו רבי  . " ובשמי
ת  כבי י  ל ה  הי ה"ח  בי ו כמשפחה  י  ל
ך  ע כשצרי י ד להג כן תמי ה מו . אהי י שנ
על  ב  לחשו ם  בי י חי ו  אנ כי   , ר ו לעז ו

. , אמר " כאן ם  י ם המאושפז לי החו

מקהלת שבתון בהופעה במרכז הרפואי הרצוג

כוטראומה.  בפסי ל  פו לטי י  הישראל
 , אי ד"ר יחזקאל קן, מנכ"ל המרכז הרפו
על  דה  הו המקהלה,  חברי  את  ברך 
עם  הקשר  להמשך  קרא  ו נצרט  הקו

לטובת ג  אי הרצו המרכז הרפו
ם.                              י המאושפז

וואליד ראזם, סוזן כורם,
אורנה כהן-משנכ"ל ורבקה להב

תמרה לכט

חברי צוות אגף תפעול ורכש באירוע לכבוד מוחמד רביע

מערכת חדשות הרצוג: יו"ר - אורנה כהן, משנכ"ל ● עורכת ומפיקה - אילת מישור, דוברת
צילום: מחלקת יח"צ ודוברות  עיצוב והדפסה: דפוס פלס

eilat@herzoghospital.org :לתגובות


