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שוב,  לעמוד  זכינו  הנה 
בפתחו של חג החרות - 

בירושלים. 

למען  הגדולה  תרומתנו 
תושבי ירושלים הזקוקים 
ולטיפול  רפואי  לאשפוז 
מיושמת  רפואי-שיקומי, 
צוות  כל  בזכותכם, 
העובדים המגוון, לצד הבנייה החדישה העונה 

על הצרכים הייחודיים.  

ע"ש  החדש  האגף  מקומות  שתיים  אכן, 
סמסון כבר מאוכלסות, ומטופלים בהן חולים 
עתה  וילדים.  מתבגרים  מבוגרים,  מונשמים 
נוספים,  בגיוס משאבים  להצליח  מקווים  אנו 
בניין  גם  כן,  כמו  הבנייה.  מלאכת  להשלמת 
יוענק  בו  גלסמן,  ד"ר  ע"ש  החדש  המרפאות 
בין היתר טיפול לנפגעי פסיכו-טראומה, הולך 

ונבנה מול עינינו. 

וחג  לכל משפחותיכם  ואיחולים  תודה  ברכת 
חרות שמח!

בשם חברי בוועד הפועל,

שמאי קינן

שמאי קינן יו"ר ועד הפועל

! חג שמח לכל קוראינו

תרומה  שתרם  למנהל  הלוי  שלמה  ע"ש  פרס 
תשע"ח  לשנת  הרצוג  הרפואי  למרכז  ייחודית 
מנהלת  סגנית  טסלר,  לאסתר  הוענק   ,2018
מחלקת כספים. לינה הלוי, העניקה את הפרס 
בטקס   ,24.11.18 תשע"ט,  בכסלו  ב-ט"ו 
האזכרה השנתי לבעלה, שלמה הלוי ז"ל, לשעבר 
הרצוג.  הרפואי  המרכז  של  המנהל  הוועד  יו"ר 
אחראית  טסלר  "אסתר  משנכ"ל:  כהן,  אורנה 
על טווח גדול של נושאים במחלקת כספים ועל 
הניהול השוטף של המחלקה. היא מבצעת את 
עבודתה באופן ייחודי, מדוקדק ויסודי ותרומתה 
לתפעול יעיל, תקין ומיטבי של המחלקה, גבוה 

ומשמעותי". 

פרס על תרומה ייחודית 
למרכז הרפואי הרצוג

הרפואי  במרכז  הנפש  לבריאות  המרפאה 
לטיפול  יחידה  בקרוב  תיפתח  הרצוג 
בצעירים. ד"ר בתיה ליכטנברג-פרידמן וד"ר 
את  במשותף  המנהלות  ורד-עו"ס,  מירי 
המרפאה, מקימות בימים אלה את היחידה, 
לצעירים  וייחודי  מקצועי  רב  מענה  שתיתן 

בגילאי 25-18.

בין  לרוב  נופלת  זו,  גילאים  אוכלוסיית 
חזקת  עליה  חלה  לא  כבר  הכיסאות. 
בהתמודדויות  מאופיינת  ומנגד  ההורים 
לצד  זאת  נורמטיביות.  התפתחותיות 
שכיחות של התפתחות מחלה, או הפרעה 
ומצבי  ואלכוהול  בסמים  שימוש  נפשית, 

היחידה  תספק  אלה,  לכל  אחרים.  סיכון 
בשיתוף  ומקצועי  מותאם  מענה  לצעירים 

גורמי רווחה וטיפול בירושלים.

לאחרונה  הציגה  ליכטנברג-פרידמן  ד"ר 
בנושא  עיון  ביום  החדשה,  היחידה  את 
"צעירים בסיכון על רצף בריאות הנפש" בה 
שונות.  מדיסציפלינות  מטפלים  השתתפו 
לשיתוף  קראה  ליכטנברג-פרידמן  ד"ר 
פעולה בין כל הגורמים המטפלים בצעירים 
פסיכיאטריות,  הסובלים מהפרעות  בסיכון 

דבר שיתרום להצלחת היחידה החדשה. 

יחידה חדשה לטיפול בצעירים תיפתח במרפאה לבריאות הנפש 
של המרכז הרפואי הרצוג

ד"ר ליכטנברג-פרידמן הציגה את היחידה בכנס במרכז שלווה ב-י-ם 

למוגבלים  המונגש  מסוגו  יחיד  כנסת  בית 
בניידות נחנך ב- 30.12.18 באגף החדש של 

המרכז הרפואי הרצוג. 
האירוע נערך במעמד 
ירושלים,  העיר  ראש 
הראשיים  הרבנים 
הנהלת  לירושלים, 
המרכז הרפואי הרצוג 
ומשפחות  ועובדיו 
וזקן.  נאש  התורם 
כנסת  בבית  מדובר 
פיתוח  תוך  שנבנה 
ייחודיים  חלקים 
המותאמים למוגבלים 

עולה  בתורה  קריאה  שולחן  כמו:  בניידות 
תורה  ספר  האדם;  לגובה  בהתאם  ויורד 

המונח על מדפים נשלפים; מחיצה לעזרת 
ויורדת במגע אצבע; מערכת  נשים העולה 
לקות  לבעלי  שמע 
ומרחק  שמיעה 
הכיסאות  בין  גדול 
להיכנס  המאפשר 
הליכון  עם  בקלות 
גלגלים.  כיסא  או 
בית הכנסת הנקרא 
שמואל"  "משכן 
מקומות   50 מכיל 

ישיבה. 

האירוע  במהלך 
ששרד  תורה  ספר  הכנסת  טקס  גם  נערך 

את השואה בעיר בוקרשט.

בית כנסת ראשון מסוגו המונגש למוגבלים בניידות נחנך 
במרכז הרפואי הרצוג

ד"ר ליכטנברג-פרידמן בכנס במרכז שלווה

משה ליאון, ראש העיר י-ם, מברך בטקס

לינה הלוי ואסתר טסלר

Eilat
מדבקה



ד"ר יחזקאל קן
מנכ"ל המרכז הרפואי

אורנה כהן
משנכ"ל המרכז הרפואי

עובדים/ות, מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח,

המרכז הרפואי הרצוג ממשיך בתנופת צמיחתו הארגונית, הניהולית-
עסקית והתשתיתית.

שבנייתו  החדש  המרפאות  בנין  בבניית  החלנו  חודשים  מס'  לפני 
אמורה להסתיים בסוף 2020.

במהלך חודש אפריל יבחר הקבלן שיבצע את בניית קומות 4-1 בבניין 
סמסון ומטבח חדש.

שסיומה  מקווים  ואנו  השנה  במאי  להתרחש  צפויה  הבינוי  תחילת 
יסתייע בסוף 2020.

הפרא-רפואיים  בטיפולים  שירותינו  את  הרחבנו  האחרונה  בשנה 
והגדלנו את מצבת העובדים בתחומים אלה בצורה משמעותית. כמו 
כן עבינו את מערך הנהלת הסיעוד מתוך מטרה להעמיק את איכות 

הטיפול בחולה.
בשנה זו נקנה ציוד משקי ורפואי חדש וחדיש מתוך מטרה ליעל את 
עבודת הצוותות ולהיטיב את הטיפול בחולה. בתוכנית העבודה של 
שנה זו תינתן תשומת לב מיוחדת לעובדים ותיקים בתחומי המנהל 

והמשק מתוך מטרה להוקיר את עבודתם המסורה וארוכת השנים.
השנה תצא לדרך התוכנית לביטוח רפואי לעובדים עפ"י קריטריונים 

מובנים.
ועד  עם  פעולה  שיתוף  תוך  להגביר,  העבודה  בתוכנית  כן,  כמו 

העובדים, את פעילות הרווחה לטובת העובדים.

על  ומנהלת  מנהל  לכל  ועובדת,  עובד  לכל  להודות  מבקשת  אני 
התרומה הייחודית של כל אחד ואחד להצלחת המרכז הרפואי הרצוג 

ולאחל לכולנו שנה של בריאות טובה ושנה של שלום.

חג שמח,

אורנה כהן

חברים יקרים,

הפסח קרב ובא ועברה לה כמחצית שנה מאז האיגרת האחרונה.
חדשים  חברים   – רבה  והתקדמות  אתגרים  של  שנה  חצי  זו  הייתה 
לבואם  מאד  שמחים  ואנו  שונים  בתחומים  לביה"ח  הצטרפו  רבים 

ומאחלים להם קליטה מהירה ונוחה.
במקביל, למי שטרם שם לב, הוחל בבניית בניין המרפאות החדש. 
לביה"ח  הטראומה  ומרכז  הקהילתית  המרפאה  את  יקרב  זה  בניין 
העוסקים  כל  של  העבודה  ותנאי  השירות  את  מאד  וישפר  עצמו 

במלאכה.
מערך השיקום בביה"ח התרחב מאד, הכפיל את עצמו ויותר, וחלק 

לא קטן מחברינו שהצטרפו תורמים לעבודה שם.
כפי  וכבד.  קשה  אתגר  בפני  עומדות  הפסיכיאטריות  המחלקות 
שציינו לא פעם, המערכת הפכה חריפה יותר ומאתגרת יותר בשל 
בצעדים  בקרוב  לנקוט  תצטרך  המדינה  דעתי,  לעניות  הרפורמה. 
מאד משמעותיים על מנת למנוע מצבים קשים עוד יותר. ובינתיים, 
השקעה  תוך  הניתן,  ככל  הפיזיים  התנאים  את  לשפר  נפעל  אנו 

משמעותית במבנה.
ולבסוף, בעתיד הקרוב מאוד נתחיל בשלב ב' של בניית האגף החדש, 

שיכלול גמר בניית הקומות הריקות. 
גיוס  והן  הרבה  הבנייה  הן  כי  קל  יהיה  לא  זה  לפנינו.  רבה  מלאכה 
אתגרים  על  בעבר  התגברנו  אך  משמעותי.  אתגר  הם  האדם,  כוח 
קשים יותר ובעוד זמן לא רב, כולנו נהנה מתנאים טובים יותר לחולים 

ולצוות.
אני מאחל לכם, לבני משפחותיכם וחבריכם חג שמח, שקט ושלו. 

תודה לכל אחד ואחת מכם על העבודה הקשה והמסורה.

חג שמח,

ד"ר יחזקאל קן  

להתכונן בשגרה –  
לפעול נכון בשעת חירום

פינוי  תרגיל 
נערך  מוסדי 
 6 . 2 . 1 9 - ב
הרפואי  במרכז 
הרצוג והסתיים 

בהצלחה.

ל  י ג ר ת ה
ם  י י ק ת ה
משרד  בשיתוף 
 , ת ו א י ר ב ה
העורף  פיקוד 

וכל גופי ההצלה הרלוונטיים.

פיקוד  חיילי  בשיתוף  הרפואי  המרכז  צוות 
שיקום,  מחלקות  של  פינוי  תרגלו  העורף 
 – בתמונה  והנשמה-ילדים.  פסיכיאטריה 
תרגול פינוי מטופל ממחלקת ילדים בקומה 

שש בעזרת מנוף הרשות לכבאות והצלה.
המרפאות  בניין  להקמת  הפרויקט 
בקמפוס המרכז הרפואי הרצוג, יצא לדרך. 

המרכז הרפואי הרצוג ממשיך להתפתח:
פרויקט בניין המרפאות האמבולטוריות ע"ש גלסמן יצא לדרך

הקרקע היעודה הוכשרה, נבנו קירות דיפון 
ובימים אלה יוחל בקדיחת יסודות הבניין.

בניין המרפאות, המוקם בתרומת ד"ר מקס 
ז"ל וג'יאנה גלסמן וקק"ל-קנדה, יאחד תחת 
קורת גג אחת את מרפאות החוץ של הרצוג 
ביה"ח: לקמפוס  מחוץ  היום  הפועלות 
הנפש,  לבריאות  הקהילתית  המרפאה 
ומטיב-המרכז  הילדים,  מרפאת 
בפסיכוטראומה. לטיפול  הישראלי 

הבניין יכלול חדרים לייעוץ פרטני ולדיונים 
וספריה.  הדרכה  מרכז  קבוצתיים, 
להרחיב  לביה"ח  יאפשר  החדש  הפרויקט 
האמבולטוריים  שירותיו  את  וליעל 
לתת  כדי  הנפש,  בריאות  בתחום 
פונים  של  יותר  גדול  למס'  מענה 
בפרט.  ומירושלים  בכלל  הארץ  מרחבי 

בניין המרפאות בהקמה

מתרגלים פינוי מחלקת הנשמה-ילדים



סדנא לסטודנטים מביה"ס 
לעבודה סוציאלית 

באוניברסיטה העברית

השירות הסוציאלי במרכז הרפואי הרצוג ערך 
לעבודה  סטודנטים  ל-30  סדנא  לאחרונה 
סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
הסוציאלי  שהשירות  התשיעית  השנה  זו 
למידה-אתגרים  מ"מרכז  סטודנטים  מארח 
סוציאלית  לעבודה  בביה"ס  הזקנה"  בגיל 

באוניברסיטה העברית.

מטרת הסדנא להעשיר את הסטודנטים בידע 
ובכלים בכל הקשור לגיל השלישי עפ"י הגישה 

הביו-פסיכו-סוציאלית.

הסטודנטים  בפני  הרצה  קאופמן,  יקיר  ד"ר 
מנהלת  צברי,  יונית  בזקנה;  מחלות  על 
השירות הסוציאלי ומדריכת הסטודנטים, דנה 
באשפוז  ומשפחתו  המטופל  בהתמודדות 
הארכת  בסוגיית  דנו  והמשתתפים  ממושך; 

תוחלת החיים.

חשוב  מידע  קבלו  "הסטודנטים  צברי:  יונית 
שהעשיר אותם אישית ומקצועית".

מאמר של צוות רופאי המחלקה להנשמה-מבוגרים א' התפרסם 
בכתב עת בינלאומי לאלרגיה

הרפואית,  בקהילה  לחשוב  מקובל 
שהתרופה האנטיביוטית וונקומיצין הניתנת 
דרך מערכת העיכול, אינה נספגת ולכן אינה 
יכולה לגרום לתופעות אלרגיות כמו במתן 

תרופה זו דרך הווריד.

ד"ר  ברון,  ירמיהו  ד"ר  ע"י  שנכתב  במאמר 
אדולפו לטס מהמחלקה להנשמה-מבוגרים 
אגף  מנהלת  מרקוס,  לי  אסתר  וד"ר  א' 
הנשמה, מתואר מקרה שאירע לפני למעלה 
בחולה  שהופיעה  תפרחת  של  משנה, 
העיכול.  מערכת  דרך  בוונקומיצין  שטופל 

 "Allergy, במאמר, שהתפרסם בכתב העת
"Asthma & Clinical Immunology נסקרו 
11 מקרים דומים נוספים שתוארו בספרות 

הרפואית.

נצפתה  מסוימים,  שבמקרים  תואר  במאמר 
וזה  וונקומיצין  של  קטנה(  )אמנם  ספיגה 
גם  אלרגית  תגובה  תיתכן  מדוע  ההסבר 

במתן התרופה דרך מערכת העיכול.

ד"ר מרקוס: "חשיבות המאמר היא בהעלאת 
שייתכנו  וקלינאים  רופאים  בקרב  המודעות 
גם  לוונקומיצין,  סיסטמיות  לוואי  תופעות 
צורה  שהיא  העיכול  מערכת  דרך  במתן 

שכיחה במתן אנטיביוטיקה זו".

מה הקשר בין חוסר תנועה, דמנציה ופצעי לחץ?
סיעוד  מחלקת  מנהל  יאול,  אפרים  ד"ר 
  "Movement:  Body, בכנס  הרצה  מורכב, 

באוניברסיטת הרווארד, ארה"ב, על הקשר בין 
חוסר תנועה, דמנציה ופצעי לחץ.

לפיה חוסר תנועה  בהרצאתו הציג היפותזה 
ושינויים פתולוגים במוח המובילים לדמנציה, 
ולהתפתחות  בעור  לשינוי  להביא  עלולים 
בתאים  )ביומרקר(  ביולוגי  סמן  לחץ.  פצעי 
לשמש  עשוי  העור,  בשכבת  הפיברובלסטים 
כלי לאיתור ואבחון מוקדם של דמנציה ופצעי 
לחץ. איתורם המוקדם יכול לעכב את הופעת 

לאחרונה  שנערך   Cognition,  Brain"

פצעי הלחץ.    
יאול, מומחה לטיפול בפצעי לחץ, מצא  ד"ר 
דמנציה  שחולי  הרפואית  עבודתו  במהלך 
חולים  מתקדמת,  בדמנציה  ובמיוחד  רבים 
המאופיינים בחוסר תנועה, נוטים יותר לפתח 
פצעי לחץ. הוא החליט לבדוק האם יש קשר 

בין חוסר תנועה, דמנציה ופצעי לחץ.   
בפברואר 2017, פרסמו ד"ר יאול וד"ר עודד 
במרכז  המוח  לחקר  במרכז  חוקר  מאירון, 
 Journal  of Alzheimer's-הרפואי הרצוג, ב
קשר  אודות  שלהם  התיאוריה  את   ,Disease

בין דמנציה ופצעי לחץ.

 רופאי וחוקרי הרצוג בכנסים בינלאומיים

האם ניתן להפחית סימפטומים שליליים בחולי סכיזופרניה ע"י גרייה מוחית בלתי פולשנית? 
ד"ר  דן  זו  בשאלה 
חוקר  מאירון,  עודד 
המוח  לחקר  במרכז 
הרצוג,  הרפואי  במרכז 
הבינלאומי  ב"כנס 
ומדעי  לנוירולוגיה  
הקוגנטיביים"  המוח 

שנערך בפולין.
הציג  מאירון  ד"ר 
ראשוניים  ממצאים 
מוחית  פעילות  על 

קוגניטיבית באנשים הלוקים בסכיזופרניה.

בתפקודי  שהירידה  מצא  שערך  במחקר 
הלוקים  באנשים  ראשוניים  שמיעה 
לירידה  מובהק  באופן  קשורה  בסכיזופרניה, 
לשמירת  המשמשים  וזיכרון  קשב  בתפקודי 
גבוה,  קוגניטיבי  עומס  בתנאי  בזיכרון  מידע 

ולבקרה התנהגותית בחיי היום-יום.

סכיזופרניה,  בחולי  זה  ליקוי  הנראה,  ככל 
קדמיים  באזורים  בקישוריות  לירידה  קשור 
ראשוני  בעיבוד  ובליקויים  המוח  של 

שמיעתי.                                                                                                                           מידע  הרושמים  המוחיים  באזורים 
ממצאים ראשוניים מצביעים כי ליקויים אילו, 
עוצמת  את  מובהק  באופן  לנבא  עשויים 

הסימפטומים השליליים בסכיזופרניה.

בעתיד, מקווה ד"ר מאירון, לבדוק האם ניתן 
לשפר יכולות קוגניטיביות בחולי סכיזופרניה, 
ולהפחית באופן יעיל את עוצמת הסימפטומים 
גרייה  ע"י  יעשה  זה  סובלים.  השליליים מהם 
מוחית בלתי פולשנית לאזורים בקליפה הקדם 
מצחית, הנמצאים בתת-פעילות בחולים אילו.

סיים  קאופמן,  יקיר  ד"ר 
עבודתו  את  לאחרונה 
להשלים  מנת  על  בביה"ח  
רפואי  במנהל  התמחות 
ד"ר  הבריאות.  במשרד 
בביה"ח  עבד  קאופמן 
כנוירולו- שנה  ל-14  מעל 

התנהגותי, כמנהל המחלקה 
גריאטריה,  כו רו-פסי י ו לנ
ולפני מס' שנים התמנה למ"מ מנהל רפואי. 
המקיפה  עבודתו  על  לו  נתונה  תודתנו 
העבודה  את  לקדם  ועזרה  רבות  שתרמה 

הרפואית בביה"ח ומאחלים לו הצלחה.  סדנא לסטודנטים מהאוניברסיטה העברית

ד"ר יאול מרצה בכנס בהרווארד
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מספטמבר 2018 נוספו לביה"ח כ-45 עובדים חדשים.

ברכות

להולדת הנכדה מהנשמה – ילדים       ● לנגה אלמלם     
להולדת הנכד   מהנשמה – ילדים       ● לאתי אמסלם     

להולדת הבן מלשכת משנכ"ל       ● למורן קסלסי     
תנחומים

על מות אמו מהנשמה–מתבגרים )תת חריפה א'(     ● לעבדאללה אבו עטה    
על מות אמו מהנהלת ביה"ח       ● לאוסאמה בדראן    

על מות אביה מפסיכיאטריה גברים            ● לליבה כהן-סקאלי       
על מות אביה  ממחלקת משק/תפעול      ● לדליה לוי     
על מות אחיה מהמטבחונים       ● ללובה שאולוב     

שנה   42 לאחר  פורש  שפלר,  גבי  פרופ'   •
ראשי  וכפסיכולוג  כפסיכולוג  עבודה  שנות 
הטיפול  לתחום  רבות  תרם  הוא  ביה"ח.  של 
הפסיכולוגי בביה"ח ומחוצה לו, עלה לדרגת 
פרופ' בעבודתו האקדמית, והיום הוא תופס 
הפסיכולוגים.  קהילת  בקרב  בכיר  מעמד 
וספרים  מאמרים  פרסם  הישגיו,  במסגרת 

פרישות עובדים                                                                                                         

קצרים

הקהילתית  המרפאה  לביסוס  ותרם  רבים 
המשמשת דוגמא ומופת למרפאות קהילתיות. 
של  היסוד  מאבני  אחד  מהווה  שפלר  פרופ' 
מערך הפסיכולוגיה של ביה"ח והנהלת ביה"ח 

מעריכה ומוקירה את פעלו רב השנים.

• אסתר מקסימוב, עובדת וותיקה בביה"ח 
 32 לאחר  הפורשת 
אחות  הייתה  שנה. 
ואחראית  מסורה 
מקום  את  שהעריכה 
עבדה  עבודתה. 
ובחיוך  ברוגע  תמיד 
למטופלים  מאיר 
והייתה  ומשפחותיהם 
הצוות  על  אהודה 
והפרא- המקצועי 

המטופלות  ע"י  התקבלו  כי  בנימין  תחנת 
משם  ויצאו  ובשמחה  רבה  בהתרגשות 

בהרגשת סיפוק גדולה.

מתנדבים מהגן הבוטני 
מחדשים את חצר המחלקה 

חצר  את  שיקמו  הבוטני  מהגן  מתנדבים 
בשיתוף  לפסיכיאטריה-גברים  המחלקת 

פעולה עם המטופלים.

במהלך כחמישה מפגשים פינו המתנדבים 
אשפה, בנו שבילים, עישבו, התקינו מערכת 
עם  יחד  שתלו  ואז  ממוחשבת  השקיה 
המטופלים צמחים שסופקו ע"י הגן הבוטני.

בגן  למתנדבים  תכניות  מרכז  להב,  ניר 
הבוטני: "בעבודת הגינה יש יסוד מרפא וזו 
למתמודדים  וגם  שלנו  למתנדבים  "מתנה" 
עם מחלות נפש, שעבורם, זהו פתח לטבע 

ולעולם".       

משטרת ישראל למען 
המטופלים

שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י, חגגו את חג 
הפורים יחד עם מטופלות אגף פסיכיאטריה.                     

זו השנה ה-21 שנציגי משטרת ישראל שומרים 
למרכז  ומגיעים  המחלקה  עם  חם  קשר  על 
המטופלות  החגים.  במהלך  הרצוג  הרפואי 

מחכות תמיד למפגש זה בקוצר רוח.

שוטרי  דיווחו  האחרון,  הביקור  בסיום 

באגף פסיכיאטריה

חצי  על  להביט  תמיד  ידעה  אסתר  רפואי. 
הכוס המלאה וקבלה הכל באהבה ובשמחה. 

• לאחר 26 שנה פורשת רוזה ניקולייבסקי 
מעבודתה בביה"ח. רוזה הייתה אחות מסורה, 
טובת לב ורחמנית, ששמרה תמיד על שלוותה 
המטופלים  לטובת  דאגה  פניה.  על  כשחיוך 
שינוים  בהבנה  תמיד  וקבלה  ומשפחותיהם 

ארגוניים.

הפורש  סיעוד  עובד  ווטה,  קיברטה   •
אחריות  גילה  שנים.  כ-17.5  לאחר  מעבודתו 
ומסירות בעבודתו. מאחלים לו בריאות טובה 

ואריכות ימים.

אח  היה  מעבודתו,  הפורש  צבטקוב  יורי   •
מסור ואחראי שדאג לרווחת המטופלים בחיוך 

וברוגע.

ריטה לוין, אחראית הדרכה תעסוקתית, ושוטרי תחנת בנימין

מתנדבי הגן הבוטני בחצר המחלקה לפסיכיאטריה


