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תודותינו לכם, העובדים 
הקודש"  ב"עבודת  
י  א ו פ ר ה ז  כ ר מ ב
המסירות  על  -הרצוג, 
שאתם  והמקצועיות 
בתרומתכם  משלבים 
ובזה הנכם  ולילה,  יומם 
המרכז  את  מצעידים 
נות  י למצו הרפואי 
הבנייה  לסיים  הוא  האתגר  לשבח.  ראויה 
במהלך השנתיים הקרובות, בעז"ה, אך כבר  
מחלקות  שתי  נאכלס  הקרובים  בחודשיים 

חדשות.

בהשלמת  לנו  יסייע  שהקב"ה  תקוותינו 
עצמנו,  על   שנטלנו  והשליחות  המשימה 
לעמוד  יוכל  הרפואי  שהמרכז  מנת  על 
כלפי  והן  החולים  כלפי  הן  בהתחייבויות 

העובדים. 

יחד  ברורות.  והמשימות  גדולים  האתגרים 
נצעיד את המרכז הרפואי לפסגת המקצועיות, 
והנזקקת. וניתן מענה לאוכלוסייה המזדקנת 
בריאות  שנת   – טובה  שנה  ברכת  לחי!  כה 

והגשמת משאלות לבנו לטובה וברכה.

שמאי קינן

שמאי קינן יו"ר ועד הפועל
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! שנה טובה לכל קוראינו

במחקר מעקב בן 8 שנים שערכה פרופ' פת-הורנצ'יק ממרכז הטראומה נמצא: 

40% מילדי שדרות ועוטף עזה סובלים מפוסט טראומה

במחקר מעקב שערכה החל מ-2006, פרופ' 
רות פת-הורנצ'יק מהרצוג – המרכז הישראלי 
לטיפול בפסיכוטראומה, נמצא כי כ-40% מילדי 
שדרות ועוטף עזה סבלו מחרדה וסימפטומים 
"הסיטואציה  ב-2014.  גם  פוסט טראומטיים 

פוסט  להפרעה  לילדים  גורמת  המתמשכת 
ארבע  או  שלוש  פי  חזקה  ברמה  טראומטית 
פרופ'  אומרת  בארץ",  אחרים  ממקומות 
לשינוי  לב  לשים  פת-הורנצ'יק, "חשוב לכן 

בהתנהגות 
ד  ל י ה
ת  ו נ פ ל ו
ידע  לבעל 
י  ע ו צ ק מ
ם  ו ח ת ב

התפתחות הילד, כדי לאבחן את הבעיה".

ילדים  אצל  טראומה:  לפוסט  הסימנים  בין 
קטנים - רגרסיה ופחדים שלא היו בעבר; בקרב 
בגיל  בנים  כאבים;  על  טענות   - ביה"ס  ילדי 
העשרה - בעיות התנהגות; ואצל אחרים - בדרך 
עקיפה כמו חלומות. חלק ניכר מהטיפול נעשה 
בקרב הורים, על מנת לעזור להם להתמודד 
לילדיהם.                                                                                      לעזור  בכלים  ולציידם  חרדות  עם 
פרופ' פת-הורנצ'יק: "חרף הרמות הגבוהות 
והוריהם  הילדים  רוב  טראומה,  פוסט  של 
המצב  עם  מתמודדים  עזה,  ועוטף  בשדרות 
קשים  במצבים  גם  נפשי  חוסן  גילוי  תוך 

ביותר".

לרפואה  הפקולטה  פרסי  בטקס 
שנערך   ,2015 העברית  באוניברסיטה 
הצטיינות  פרסי  הוענקו  ב-29.6.15, 
הרפואי  מהמרכז  רופאים  לשלושה 
מנהל  אייזנברג,  ז'אק  ד"ר  הרצוג. 
הקהילתית  במרפאה  הילדים  מרפאת 
לבריאות הנפש, קבל זו הפעם השנייה 
בפסיכיאטריה.  לרופא  הצטיינות  פרס 
קרוב  "פעילותו  על  לו  הוענק  הפרס 
ניהול  בתחומי  עשורים  לארבעה 
פסיכיאטריה  והוראת  מחקר  קליניקה, 
של הילד בירושלים, ועל היותו מעמודי 
לרפואה,  בפקולטה  בתחום  התווך 
אסתר-לי  ד"ר  ובישראל".  בירושלים 

המונשמים,  יחידת  מנהלת  מרקוס, 
מצטיינים  למורים  הפרס  את  קבלה 
גינת,  יסכה  וד"ר  קלינית  בהוראה 
מצטיינים.                                                               מתמחים  לרופאים  פרס 

הוקרה  הבעת  "זוהי  קן:  יחזקאל  ד"ר 
לד"ר אייזנברג שהטביע חותמו בהקמת 
למעלה  שניהל  לילדים  המרפאה 
על  מרקוס,  לד"ר  עשורים;  משלושה 
להוקרה  הזוכה  מצטיינת  מורה  היותה 
סגל;  ואנשי  סטודנטים  בקרב  והכרה 
מצטיינת  כמתמחה  גינת,  ולד"ר 
המחלקות  לקידום  רבות  התורמת 

הפסיכיאטריות בהרצוג".
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הקדשת  טקס 
לטיפול  היחידה 
בילדים  מוגבר 
ע"ש מוריס וויוויאן 
ך  ר ע נ ל  ה א ו ו
באגף  ב-14.7.15 
בנוכחות  החדש, 
הפועל,  ועד  חברי 
נציגי  ההנהלה, 
ועובדי  וואהל  קרן 

המרכז הרפואי הרצוג. יו"ר ועד הפועל, שמאי 
קינן, הודה לאנשי הקרן על התמיכה בהקמת 
היחידה ומנכ"ל ביה"ח, ד"ר יחזקאל קן, עמד 

טקס הקדשת היחידה לטיפול מוגבר בילדים ע"ש וואהל
היחידה  ייחודיות  על 
לטיפול מוגבר בילדים 
בארץ  כדוגמתה  שאין 
דיויד  פרופ'  ובחו"ל. 
הקרן,  מראשי  לצ'מן, 
החשיבות  על  סיפר 
דודו,  שייחס  הרבה 
מוריס וואהל, לתמיכה 
בישראל ובמיוחד בדור 
בתום  בארץ.  הצעיר 
היחידה  כתובת  מעל  הלוט  הסרת  טקס 
נערך  לתורמים,  שהוקדש  והשלט  החדשה 

סיור באגף החדש.

פרסי הפקולטה לרפואה תשע"ה 2015
לד"ר אייזנברג, לד"ר מרקוס ולד"ר גינת

ד"ר ז'אק אייזנברג

ד"ר אסתר-לי מרקוס                                                                                                               

ד"ר יסכה גינת

פעילות העצמה להורים וילדים בשדרות

שמאי קינן, נציגת קרן וואהל וד"ר יחזקאל קן בטקס גזירת הסרט



משפחת הרצוג היקרה, 
שוב אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה כשלכל אחד מאתנו משאלות 
הרצוג,  הרפואי  למרכז  גם  יחד.  גם  והציבורי  האישי  לעתיד  ותקוות 
כמשפחה, יש משאלות ותקוות. בים הסוער של מערכת הבריאות אנו 

מנסים לשמור על ספינה מאוזנת עם כיוון ברור.
השנה הקרובה, עתידה להיות אחת השנים היותר חשובות בהיסטוריה של 
המרכז הרפואי בעשורים האחרונים. זאת משתי סיבות חשובות. האחת 
הבולטת לעין, היא תחילתה של כניסה למבנה החדש. כניסה זו תלווה 
בתמורות רבות בעבודה היומיומית, שאת ראשיתן חווינו לאחרונה עם 
השינויים במחלקות. בחודשים הקרובים, נרגיש כמעט כולנו בשינויים, הן 
בשל הזזת מחלקות והן בשל שינויים באיוש כוח אדם, זאת על מנת לתת 
בחודשים  וכבר   – התהליך  של  בסופו  והבינוי.  המעבר  לדרישות  מענה 

הקרובים - התנאים ישתפרו לאחר תקופת מעבר לחוצה מעט.
אני מבקש מכולם לגלות סבלנות והבנה נוכח השינויים ומאמין כי בעוד 

פרק זמן לא ארוך נרגיש בשינוי ובשיפור.
הנושא השני שישפיע מאד על המרכז הרפואי הוא הרפורמה בבריאות 
הנפש. דברנו על כך לא מעט, אך בחודשים הקרובים נוכל להיווכח עד 
כמה ההשפעה תהיה חזקה. זה מתקשר גם לתמורות קשות בתחומים 
וניווט  מאד  סוער  הזה  הים  עלינו.  שישפיעו  הבריאות  במערכת  שונים 
מרכז רפואי בעידן זה, הוא קשה ביותר. חרף זאת, המרכז הרפואי הרצוג  
הרפואי   למרכז  אין  מאד.  זהירה  כלכלית  התנהלות  בשל  איתן  נשאר 
"אבא" שיכול לרשום צ'ק, כפי שיש לבתי"ח ממשלתיים או של קופות 
ו"מפוארים"  אחרים  רפואה  למוסדות  ובניגוד  זאת,  למרות  החולים. 
מאתנו, שמרנו על יציבות ועלינו לשמור מכל משמר שלא לערער יציבות 
כלפי  אישית  אחריות  משפחה,  בכל  כמו  מאתנו,  ואחת  אחד  לכל  זו. 
הכלל ואני סומך ומאמין שכל בני המשפחה ימשיכו ביחד לטובת הכלל.                                                                                                       

אני מאחל לכולנו שנה מוצלחת, שנה של יציבות כלכלית ושראשיתו של 
המעבר לבניין החדש תהיה פתיחת אופק חדש למרכז הרפואי הרצוג 

בשנתו ה-120! 
שנה טובה ובריאות לכם ולבני משפחותיכם,                                                         

ד"ר יחזקאל קן  

ד"ר יחזקאל קן
מנכ"ל המרכז הרפואי

אורנה כהן
משנכ"ל המרכז הרפואי

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

בכל שיחותי עמכם , בהרמות הכוסית לקראת חגים, בישיבות עמכם 
ובעלונים, השתדלתי לתאר ולהסביר את המדיניות של הנהלת המרכז 
הרפואי הרצוג בשקיפות רבה, תוך התמקדות בערכים שמנחים אותנו 

בניהול.

אחד הערכים החשובים שלאורם מנוהל המרכז הרפואי ותקציבו הינו: 
שלאורו  זה  ערך   – תעזבני"  על  כוחי  ככלות  זקנה  לעת  תשליכני  "אל 
אנו מטפלים בחולים הגריאטריים שלנו, הוא גם הערך שלאורו הנהלת 
הרפואי  במרכז  תקציבה:  ואת  עובדיה  את  מנהלת  הרפואי  המרכז 
הרצוג קיימים כ–100 עובדים קשישים שעבדו כאן 40-30 שנה, שתרמו 
הם  אלו  מהם.  כשנדרש  לוותר  ושידעו  להצלחתו  ומכוחם  ממרצם 
ממייסדי התרבות הארגונית לפיה ערך האחדות והשלום הם ששומרים 
על המרכז הרפואי, עובדים אלה הינם הפנסיונרים של המרכז הרפואי 

הרצוג.

100 פנסיונרים ועוד כ–200 עובדים נוספים שיתווספו אליהם,  אותם 
תלויים בפרנסתם במרכז הרפואי הרצוג עד לסוף ימיהם, כולל שאריהם. 
עובדים שאין  אלו  לפגוע בהם,  עלולה  האיזון התקציבי  כל הפרה של 
להם חלופה תעסוקתית אחרת, שהרי הם זקנים או לקראת פנסיה והם 

הראשונים להיפגע מכל הפרה של האיזון התקציבי.

של  ערכים  הרפואי  למרכז  להכניס  לניסיון  עדה  אני  לאחרונה  לצערי, 
שעלולים  ערכים  אלה  לי",  ורק  "אני  של  ועכשיו",  "כאן  של  פלגנות, 
חלילה לצרף אותנו לארגונים ולבתי חולים שסופם ידוע והוא איננו טוב.

האחדות  ערך  את  לכבד  המשיכו  אנא  העובדים,  ציבור  אל  פונה  אני 
והשלום כמו גם את ערך הערבות ההדדית. 

אני מבקשת לאחל לכל העובדים/ות שנה טובה ושמחה.    
               

חג שמח,                                                                        

אורנה כהן       

בת  את  צ'יינין  אריאל  כשחגגה  ב-2009, 
בניו  שלה  המצווה 
פעלה  ארה"ב,  יורק, 
למרכז  תרומות  לגיוס 
בקיץ  הרצוג.  הרפואי 
במסגרת  הגיעה   ,2015
 ,JInternship תוכנית 
חודשיים  במשך  לעבוד 
ודוברות  יח"צ  במחלקת 
תכנית  הרפואי.  במרכז 
מיועדת   JInternship
מכל  יהודים  לצעירים 
העולם, הבאים לחוות את 

לסייר  יהדות,  ללמוד  "אחרת":  בדרך  ישראל 
בארץ ולהתמחות בסביבת עבודה ישראלית.      

"יש בהרצוג אווירה מיוחדת של קהילה אחת"
דברי אריאל צ'יינין, סטודנטית מתכנית JInternship שעבדה חודשיים במרכז הרפואי

כותבת  בישראל,  הראשון  ביקורי  זהו 
מה  לקראת  ידעתי  ולא  אריאל, 
אותי  עודדו  הורי  הולכת.  אני 
להתחבר  מנת  על  זאת  לעשות 
לשורשים  היהודית,  להיסטוריה 
כאן.                                                                                                                                  החיים  משפחתי  ולבני  שלי 
הכרתי בתי"ח רבים בארה"ב – אבי 
הוא רדיולוג – אולם מה שמצאתי 
שונה,  משהו  היה  בהרצוג,  כאן, 
מאד.  ומיוחד  בולט  רפואי  מרכז 
המרכז הרפואי הרצוג הוא מלכ"ר, 
המעניק שירות וטיפול למאושפזים 
יכולים  אינם  קרובות  שלעיתים 
לקבל סוג טיפול כזה במקום אחר, והכל תוך 
שמירה על כבוד האדם. מרכז רפואי שקרנות 

שונות ותורמים תומכים בו, בזכות הצלחותיו 
כך.                                                                                                   כל  גבוהה  ברמה  בחולים  לטפל  ויכולתו 
באוכלוסייה  בטיפול  המתמקד  רפואי  כמרכז 
הנשמה  מחלקת  מאד  אותי  רגשה  מבוגרת, 
בישראל,  היחידות  בין  מחלקה  זוהי  ילדים.   -
בה מקבלים הילדים תשומת לב רבה ואהבה, 
מצווה.                                                                                                          בר  חוגגים  ואפילו  בבי"ס  לומדים 
לחוש  נהניתי  הנפלאה,  העבודה  לכל  מעבר 
בה  אחת  קהילה  של  מיוחדת  אווירה  כאן 
כולם חברים של כולם. הזמן עבר מהר והיה 
נפלא לעבוד אתכם. תודה רבה על ההזדמנות 

שנתתם לי לתרום למרכז הרפואי.

כל טוב לכולכם,                                                                                                                                

אריאל צ'יינין, ניו יורק, ארה"ב

אריאל צ'יינין



דיווחה  מרקוס  ד"ר 
ם  י ר ק ח מ ל  ע
ל  ע ם  י ד י ע מ ה
תחלואת יתר בקרב 
ניצולי שואה – בעיקר 
יס,  ז רו אוסטיאופו
 - וסרטן  שברים 
ב  ר ק ד ב ח ו י מ ב

ד"ר אסתר-לי מרקוס בוועידת ישראל לרפואה 2015:

"החוסן גובר על החולי בקרב ניצולי שואה"

ניצולי שואה",  גובר על החולי בקרב  "החוסן 
יחידת  מנהלת  מרקוס,  אסתר-לי  ד"ר  דברי 
בוועידת  הרצוג,  הרפואי  במרכז  המונשמים 
בבנייני  ב-4.8.15,  שנערכה  לרפואה  ישראל 
שהתקיימה  הרצאתה,  בירושלים.  האומה 
במסגרת פאנל בנושא: "ניצולי שואה בין רפואה 
המאוחרת  בהשפעה  התמקדה  לחברה", 
בתקופתנו.                                                                                                   הניצולים,  על  השואה  של 

ניצולים שהיו צעירים בתקופת השואה. בקרב 
מי שנולדו בתקופת השואה, נמצאה שכיחות 
דם.  וכלי  לב  למחלות  סיכון  גורמי  של  יתר 
גבוה  שיעור  נמצא  עצמם,  הניצולים  בדיווחי 
תמיכה  והעדר  בתפקוד  ירידה  של  יותר 
לא  ניצולים.  שאינם  למי  בהשוואה  חברתית, 
בין  החיים  בתוחלת  הבדל  במחקרים  נמצא 
שפורסם  ומחקר  ניצולים,  ושאינם  ניצולים 
ארוכה  חיים  תוחלת  על  מצביע  לאחרונה 
הניצולים  רוב  גברים.  בקרב  בעיקר  במקצת 
ותרמו  משפחה  הקימו  חייהם,  את  שיקמו 

ותורמים לחברה, לתרבות ולכלכלה בארץ.

והן  לחוסן  הן  עדויות  "קיימות  מרקוס:  ד"ר 
לחולי בקרב ניצולי השואה, אך בהתייחס למה 

שעברו, החוסן גובר על החולי".

בשנה  עושים  בעיסוק  הריפוי  בשירותי 
כדי  טאבלט,  במכשירי  שימוש  האחרונה 
קוגנטיביות  ברמות  חולים  עם  לתקשר 

הידרדרות  ולמנוע  שונות  ומוטוריות 
יקיר קאופמן, מנהל מחלקת  ד"ר  במצבם. 
הריפוי  שירותי  וצוות  נוירו-פסיכוגריאטריה 
את  ההופכת  תכנית  פיתחו  בעיסוק, 
השימוש בטאבלט ע"י מטופלים, לכלי רפואי 
המאפשר להם לשמור על קשר עם סביבתם 
ולשפר את איכות חייהם. התוכנית מותאמת 

טיפול באמצעות מכשיר טאבלט

העצמה  במשחקי  לשימוש  למטופל  אישית 
אישיות,  בתמונות  לצפייה  קוגנטיבית, 
זה  מוסיקה.  ולשמיעת  ותוכניות,  סרטים 
תכנית  עצמאית  להפעיל  למטופל  מאפשר 
נגישה  מדיה  באמצעות  אינטראקטיבית 
ומתוכנן  מבוקר  רצוי,  גירוי  המספקת 
מראש. במקרים רבים, יכול המטופל לחזור 
שהיו  ונושאים  לפעילויות  הטאבלט  בעזרת 
עם  קשר  שאיבד  לפני  לגביו  משמעותיים 

עולמו הקודם.

שרון קרני, מנהלת שירותי הריפוי בעיסוק: 
בשל  בטאבלט  משימוש  שנרתע  "מטופל 
שימוש  עתה  בו  עושה  קודם,  ניסיון  העדר 
חדשות.  וקריאת  חשיבה  משחקי  להפעלת 
לסביבתם,  מחוברים  שאינם  אחרים  חולים 
שונים,  למשחקים  בהתלהבות  מגיבים 
למצגות ולמוסיקה. ד"ר קאופמן: "לטאבלט 
המחלה  מהלך  שינוי  של  פוטנציאל  יש 

ומטרתנו להרחיב את השימוש בו".

גרמניה  על  לניצחון  שנה   70 לציון  מדליה 
הנאצית הוענקה ב-15.5.15, למיכאל קאופמן, 
הטקס  הרצוג.  הרפואי  במרכז  מאושפז 
בנוכחות  חריפה-דיאליזה,  במחלקת  נערך 

שגרירות  נציג 
בישראל,  רוסיה 
ן  ו ג ר א ג  י צ נ
מלחמת  ותיקי 
 2 - ה ם  ל ו הע
)"הווטרנים"(, 
משפחה  י  בנ
וצוות המחלקה.                                                                                                                         
הודה  קאופמן 
נרגשות  במילים 

"זו  "הווטרנים".  ולנציג  השגרירות  לנציג 
לכבד  ובאו  כאן  אותי  שמצאו  טובה  הרגשה 
נפטר  הטקס  לאחר  חודשיים  אמר.  אותי", 

מיכאל קאופמן כשהוא בן 89.

ב-1943/4  השתתף  בלארוס,  יליד  קאופמן, 
על  בהגנה  האדום,  בצבא  צעיר  כקצין 
שהטיל  המצור  במהלך  לנינגרד  העיר 
המלחמה  בסיום  הגרמני.  הצבא  עליה 
הנדסה.  ולמד  מהצבא  השתחרר 
לישראל.                                                                                           משפחתו  עם  עלה  ב-1994 

יוזם המהלך הוא סמיון קפלן, מתמחה בליווי 
הקצין  פרטי  את  שהעביר  בהרצוג,  רוחני 
לשעבר, קאופמן, לשגרירות הרוסית בישראל 

וזו החליטה לקיים את הטקס. 

מדליה למאושפז שנלחם 
במלחמת העולם ה-2

סיפור הצלחה באגף פסיכיאטריה:
השתלבות מוצלחת של מאושפזת בהוסטל בצפון

עבודת צוות במחלקה הפסיכיאטרית הביאה 
צעירה  מאושפזת  של  מוצלחת  להשתלבות 

בהוסטל בצפון.

ועברה  שנים  שלוש  לפני  להרצוג  הגיעה  ס. 
כאן תהליך של קידום אישי משמעותי. מלבד 
השירות  דאג  והפסיכולוגי,  הרפואי  הטיפול 
הסוציאלי למינוי אפוטרופוס ולהסדרת קצבת 
אותה  הדריך  הסיעודי  הצוות  לאומי;  ביטוח 
בעיסוק  מרפאות  היומיומי;  לשיפור תפקודה 
הקוגנטיבית;  היכולת  בשיפור   התרכזו 

ת  ו ו צ ת  ר ז ע ב ו
תעסוקה השתלבה 
ארוחת  בפרויקט 
קומית  שי בקר 

וסדנת ציור.

השלישית  בשנתה 
המכבסה  בעבודת  השתלבה  בהרצוג, 
התמורה  שיקומית.  תעסוקה  במסגרת 
ביטחונה  לחיזוק  תרמה  שקבלה  הכספית 

העצמי.

חיזק  הדריך,  הצוות  בבית.  כאן  הרגישה  ס. 

ללכת  שצריך  לכולם  ברור  היה  אבל  ודאג, 
הלאה ולמצוא לה מסגרת קהילתית.

נערך  מתאימה,  מסגרת  בחירת  תהליך 
ומחלקת  הרווחה  משרד  המשפחה,  בשיתוף 
שנבחר,  ההוסטל  צוות  העירונית.  הרווחה 
רותי  עו"ס  בליווי  וס.,  במחלקה  אותה  ביקר 

פישלר, ביקרו במקום עצמו בצפון הארץ.

המחלקה  מצוות  בהתרגשות  נפרדה  ס. 
)"קשה לי לעזוב. אני יודעת שזה מקום טוב"( 
שם  נמצאת  היא  עכו.  שליד  להוסטל  ועברה 
כשנה, השתלבה בו היטב, עובדת ואהודה על 

צוות ההוסטל. הקשר הטלפוני אתה נשמר.

והשתלבותה  ס.  של  "קידומה  פישלר:  רותי 
– הם תוצאה של עבודה  במסגרת קהילתית 
והשקעה של כל צוות המחלקה. זוהי הצלחה 
של  קודמות  להצלחות  המצטרפת  גדולה 
של  קהילתיות  למסגרות  שעברו  מאושפזות 
עצמה  רואה  ס.  אומנת.  משפחה  או  הוסטל 
בעתיד חיה חיים עצמאיים בדירה משלה, עם 

בן זוג".

ד"ר אסתר לי-מרקוס נואמת בוועידה

קבל מדליה על השתתפות בהגנה
על לנינגרד

2000 "חוק מעמד וותיקי *בישראל, נחקק בשנת 
מלחמת העולם ה-2", המכיר באזרחי ותושבי ישראל 
ששרתו בצבא בעלות הברית, במחתרות, או בהגנה 
על העיר לנינגרד, ובפעלם וגבורתם במלחמה בנאצים, 

ומעניק להם הטבות שונות.

השתלבה בהוסטל



כך אני מודה לכולם".
בדבריה  הדגישה  המשנכ"ל,  כהן  אורנה 
בוטלוב  של  המסורה  עבודתה  את  באירוע 
הלב.  ומכל  פנים  במאור  תמיד  שנעשתה 
במרכז  המייסדים  דור  את  מייצגת  "את 
אגף  מנהלת  לוי,  צביה  אמרה.  הרפואי", 
לה  הודתה  הבריאות,  ומקצועות  הסיעוד 
תמיד  "שנעשו  הרבות  עבודתה  שנות  על 
ולעזור,  ללכת לקראת המערכת  רצון  מתוך 

כשהחולה תמיד במרכז".

מאפריל 2015 נוספו לביה”ח כ-20 עובדים.

מינוים חדשים

● איציק בר גיל       מונה למנהל אגף רכש ותפעול

● אלכס בוגטירב       מונה לראש צוות במחלקת אחזקה

● אדם זיגל       מונה לראש צוות במחלקת אחזקה

● מוחמד רביע       מונה לראש צוות במחלקת אחזקה 

בהצלחה!

יוצאת לגמלאות

● פרלה בוטלוב       מפסיכיאטריה נשים

המשך עשייה פורייה 

ברכות
● לדניאלה גדז'        מהשירות הסוציאלי          להולדת הנכד                                                                                                                             

● לאדם זיגל        ממחלקת אחזקה          להולדת הבת

● לדב עציון        מהמחסן           להולדת הבן

תנחומים

בית החולים הרצוג משתתף בצערה של:

● שני מיארה        ממונשמים ילדים                 על מות אביה

גמלאי  של  פטירתם  עם  המשפחות  בצער  משתתף  הרצוג  ביה”ח 
ביה”ח: עליזה דיין, אברהם לייבוביץ ושרה פינטו.

● ●

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

ערב הוקרה לד"ר ז'אק אייזנברג

יוצא דופן נערך ב-25.6.15,  ערב הוקרה 
לכבוד ד"ר ז'אק אייזנברג, מנהל מרפאת 
לבריאות  הקהילתית  במרפאה  הילדים 
הנפש, במרכז הרפואי הרצוג. באולם מלא 
מפה לפה, התכנסו חברי הנהלת המרכז 
משפחה,  ובני  חברים  קולגות,  הרפואי, 

שנות   30 לציין 
ל  ש ה  ד ו ב ע
יזנברג  אי ד"ר 

במרפאה.
יחזקאל  ד"ר 
ל  " כ נ מ  , ן ק
ז  כ ר מ ה
 , י א ו פ ר ה
לד"ר  הודה 
ל  ע יזנברג  אי

מרפאת  ופיתוח  להקמה  ו  ת מ ו ר ת
הילדים וציין כי הקשר החזק בן 30 השנים 
ימשך גם בעתיד. אורנה כהן, המשנכ"ל, 
הדגישה בדבריה את המקצועיות, היושר 
והמוסר הגבוה שמנחים את ד"ר אייזנברג 

בעבודתו לאורך השנים.
המרפאה  מנהל  גרינברג,  דוד  פרופ' 
ועמד  אייזנברג  הקהילתית, ברך את ד"ר 

על  "ההנאה הגדולה לעבוד עם פסיכיאטר 
ברמה גבוהה כמוהו, שהיה דמות לחיקוי 

לכל מי שעבד אתו".  
הכותרת:  תחת  שנערך  האירוע,  במהלך 
הציגו  המטפל",  על  הטיפול  "השפעת 
אייזנברג,  ד"ר  ע"י  שהודרכו  מטפלים 
ו  ת מ ו ר ת ת  א
ת  י ת ו ע מ ש מ ה
ם  ת ו ח ת פ ת ה ל
ואיכות  המקצועית 

עבודתם.
י  א ב ל ו  י ר ב ד ב
ד"ר  סקר  האירוע, 
שלבי  את  אייזנברג 
התפתחות מרפאת 
המשימות  הילדים: 
בפניהם עמד כשקבל את ניהול המרפאה, 
ואנשי  השנים  לאורך  שקידם  הפרויקטים 
לסיום,  עבודתו.  על  שהשפיעו  המקצוע 
המרפאה  לצוות  חמות  במילים  הודה 
הרפואי  המרכז  להנהלת  והנהלתה, 
הערב  למארגני  באירוע,  למרצים  הרצוג, 
במופע  הסתיים  הערב  ולמשפחתו. 

אמנותי אנטראקטיבי.

בהרצוג  עבודתה  את  החלה  בוטלוב  פרלה 
אחרי  לישראל.  לעלייתה  הראשונה  בשנה 
ן  בה  , ה שנ  25
כאחות  שמשה 
גריאטריה  באגפי 
 , ה י אטר י כ י פס ו

היא פורשת.
הרפואי  "המרכז 
הרצוג היה לבית הראשון שלי", אמרה בטקס 
ועל  הפרידה, "נהניתי תמיד להגיע לעבודה 

נפרדים מפרלה בוטלוב

● ●

ל"סייעות מאומנות לאחיות"  הקורס ה-18 

מ-17  כששבעה  אלה  בימים  הסתיים 

מבוגריו הם גברים. בשנים אחרונות, עולה 

בהדרגה שיעור השתתפות הגברים בקורס. 

כ-100 מבוגרי קורס הסייעות עד כה, נקלטו 

ומוסדות  והשאר בבתי"ח  בעבודה בהרצוג 

בן  הייחודי  הקורס  הארץ.  ברחבי  סיעוד 

הסיעוד  אגף  ע"י  נערך  חודשים,  החמישה 

משרד  בפיקוח  הרצוג  הרפואי  במרכז 

הכלכלה וממומן מתרומות.

אגף  מנהלת   – לוי  צביה  במלאכה:  עושות 

 - קינן  יעל  הבריאות;  ומקצועות  הסיעוד 

יוזמת ויועצת התוכנית; רני סונא - מדריכה 

הסיעוד  מצוות  ואחים  ואחיות  ראשית; 

הבכיר.

הסתיים קורס "סייעות 
מאומנות לאחיות" ה-18

לראשונה: 40% מהבוגרים הם גברים

קצרים

ד"ר אייזנברג ומשתתפי ערב ההוקרה

בוגרי הקורס והמדריכה הראשית, רני סונא

מונו לראשי צוות במחלקת אחזקה: אלכס בוגטירב, 
אדם זיגל, מוחמד רביע.   בהצלחה!


