
חדשות הרצוג 9 • ספטמבר 2011 • תשרי תשע"ב 

info@herzoghospital.org •  02-5316875 .'בית חולים הרצוג  •  ת.ד. 3900, ירושלים 91035  •  טל

תשע"ב תשרי 2011 ספטמבר 9 הרצוג חדשות

המרכז   עובדי   לכל   
החולים  בית   - הרפואי 

הרצוג ברכת  שלום!
חשנו  האחרונים  בחודשים 
חריפות  תנודות  כולנו 
הבריאות  במערכת 
אנו  אך  בארץ,  הציבורית 
שמרנו  על "אי " של יציבות 
השכר.  במערכת  וביטחון 
התחשבות  וגילויי  העובדים  למסירות  הודות 
לא  שלנו  ביה"ח  מחולי  איש  תקציביים,  באילוצים 
מערכת  את  שפקדו  הרבים  השביתה  בימי  נפגע 
מהוועד  תודה  אליכם  נשלחת  כך  על  הבריאות. 

הפועל של ביה"ח הרצוג. 
מאז  מרץ  במשנה  מתקדמת  החדש  האגף  בניית 
צופים   אנו  ירושלים.  עיריית  עם  ההסכם  השגת 
בניית  תסתיים  הקרובות  השנתיים  שבמהלך 
לגייס  כרגע,  משימתנו  החדש.  לאגף  המעטפת 
בסיוע ידידינו בארץ ומחוצה לה, עוד ועוד משאבים 

להשלמת הבנייה בקרוב.
בתחומי  רבות  משקיע  רפואי,  כמרכז  שלנו,  ביה"ח 
החולים:  לרווחת  כך  כל  החשובים  חדשים  מחקר 
להקל על סבלם ולהביא פתרונות להבראתם. עלינו 
כדי   אלה,  פרויקטים  של  גם  למימון  לדאוג 
בתחום,  המועסקים  המשובחים  שהחוקרים 
לכם  לאחל  אני  מבקש  המחקר.  בתנופת  ימשיכו 
בשנה הבאה עלינו לטובה - אך טוב, כפי שמסתיים 
...לולא  וישעי  אורי  ה'  "לדוד,  בתהילים:  המזמור 
האמנתי לראות בטוב ה', בארץ חיים".                                              
לולא = אלול. כמו היפוך האותיות, כן יהפוך הקב"ה 

חיינו לטובה. אמן.
שמאי קינן    

שמאי קינן
יו"ר ועד הפועל

הרצוג-המרכז  למען  התרמה  ערב 
בפסיכוטראומה,  לטיפול  הישראלי 
ירושלים  בסינמטק  ב-22.5.11  התקיים 
ביה"ח,  מנכ"ל  קן -  יחזקאל  ד"ר  במעמד 

ובהשתתפות  משנכ"ל,   - כהן  אורנה 
כ-200 מוזמנים. 

רות  וד"ר  המרכז  מנהל  ברום,  דני  פרופ' 
פת-הורנצ'יק, מנהלת היחידה לשירותים 
את  והציגו  הבאים  את  ברכו  קליניים, 
נפגעי  בקרב  המרכז  פעילות 

פסיכוטראומה בארץ ובעולם.  
בהמשך הוקרנו סרטים קצרים על פעילות 
הקהילה  בקרב  בשדרות  המרכז 
משוחררים.  חיילים  ובקרב  האתיופית 
של  שגרתי  הלא  לצד  הוקדש  הערב 
לאושר  טראומה  בין  הקשר   – הטראומה 
הפסיכואנליטיקן  היה  המרכזי  כשהמרצה 

והפסיכיאטר פרופ' יורם יובל.  

האגף החדש ע"ש סמסון, שייבנה על פי תקן 
לחלוץ  הרצוג  ביה"ח  את  יהפוך  בנייה-ירוקה, 
בישראל.  בריאות  מוסדות  של  ירוקה  בבנייה 
גם  אלה  בימים  בישראל  הורחב  זה  תקן 
פי  על  יבנה  החדש  האגף  בריאות.  למוסדות 
עופר  האדריכל  של  "הירוק"  התיכנון 
קפלינסקי.         לכתבה המלאה ראה עמ 5   

ביה"ח הרצוג: המוסד הרפואי הראשון בארץ 
שיבנה את אגפו החדש בבנייה ירוקה

ערב התרמה למען מרכז הטראומה

חברי  הפועל,  ועד  חברי 
ביה"ח  ועובדי  ההנהלה 
הרצוג, מרכינים ראש עם 
רינה  של   פטירתה 
אייזקסון ז"ל, חברת ועד 
אייזקסון  רינה  הפועל. 
לבית  קשורה  הייתה 
 30 מעל  הרצוג  החולים 
שנה, כחברת ועד הפועל 

הידידים  אגודת  של 
וכמגייסת  בארה"ב 
עם  מטעמה.  כספים 
המשיכה  ארצה  עלייתה 
בית  לטובת  בפעילותה 
ועד  כחברת  החולים 

הפועל.
ביה"ח הרצוג משתתף 

בצער המשפחה

רינה אייזקסון ז"ל

חה"כ זאב בילסקי ערך בימים אלה ביקור 
הנהלת  עם  בפגישה  הרצוג.  בביה"ח 
בילסקי  חה"כ  שמע  ורופאים,  ביה"ח 
הגריאטריה,  מחלקות  על  סקירה 
פעילות  על  ומונשמים;  פסיכיאטריה 
המרכז  באמצעות  הקהילה  למען  הרצוג 
והמרפאה  בפסיכוטראומה  לטיפול 
העיר;  בצפון  הנפש  לבריאות  הקהילתית 
לבני  מקצועית  להכשרה  תוכניות  ועל 
גם  עודכן  האורח  האתיופית.  הקהילה 
ע"ש  החדש  האגף  בניית  בהתקדמות 
מענה  לתת  לביה"ח  שיאפשר  סמסון, 

לצרכי העיר בשנים הקרובות. 
בביה"ח  סיור  בילסקי  חה"כ  ערך  לסיום, 
קינן,  שמאי  המנהל -  הוועד  יו"ר  בלוויית 

המשנה  קן,  יחזקאל  ד"ר   - המנכ"ל 
 - הרפואי  המנהל  כהן,  אורנה   – למנכ"ל 
גריאטריה  אגף  ומנהל  ששון  עדי  ד"ר 
יעקב  פרופ'   - לאוסטיאופורוזיס  והמכון 

מנצ'ל.

חה"כ זאב בילסקי בביקור בביה"ח הרצוג

הדמיית האגף החדש: שילוב בבניין הקיים ובנוף             

22.5.11. ד"ר פת-הורנצ'יק מברכת בערב ההתרמה 

26.7.11. מימין לשמאל: שמאי קינן, ח"כ זאב בילסקי, 
ד"ר עדי ששון, ד"ר יחזקאל קן, תומר בן מוחה



אורנה כהן, משנכ"ל ביה"חד"ר יחזקאל קן,  מנכ"ל ביה"ח

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

מחאת המאהלים - מבט לניהול כלכלי 

הנושא  חוזר  למחתרת"  "ירידה  של  שנים  לאחר 
הכלכלי-חברתי לתפוס את מקומו בדיון הציבורי.

נתאפשרה  שעוצמתו  חזק  למשק  נחשב  הישראלי  המשק 
בשל מהלכים כלכליים ארוכי טווח שנעשו למעלה מעשור. 
והגברת  הלאומי  החוב  צמצום  אלו:  מהלכים  מטרת 
בצורה  שמושגת  מטרה  ישראל,  של  הכלכלית  העצמאות 
המחיה  ביוקר  הוא  המטרה  הגשמת  "מחיר"  מרשימה. 
 37% המהווה  הבינוני  המעמד  בעיקר  משלם  שאותו 
החובות  מרבית  את  כתפיו  על  והנושא  מהאוכלוסיה 
מתרחש   חברתיים  ערכים  של  תודעתי  שינוי  האזרחיות.  
התודעתי  השינוי  את  לבטא  אמור  חברתי  שינוי  זמן.  לאורך 
עשורים.   2 במשך  בביה"ח  התרחש  שהדבר  כפי   – הזה 

ה–1  השלב  הניצן,  את  מהווה  האוהלים  מחאת  להערכתי, 
ארוכה  עדיין  חברתי  לשינוי  הדרך  ואולם  תודעתי  לשינוי 
או  זה  מגזר  של  פתרונות "ריצוי"  ינתנו  שבדרך  יתכן  מאוד. 
פתרונות שהם  פתרונות "שלוף" כאלה או אחרים,  אחר או 
בבחינת זריקת התינוק עם המים. בניהול כלכלי-חברתי  של 
בין  איזון  הינו  הרציונאל  בי"ח,  כמו  ארגון  של  או  מדינה 
האזרח/העובד.  ברווחת  התמקדות  תוך  להוצאות  הכנסות 
ניהול  לנהל  משתדלת  ביה"ח  שהנהלת  עשורים  שני  מזה 
החוק,  כללי  קיום  תוך  תקציבי  לאיזון  השואף  כלכלי 
לפי  הכל  הקיבוציים,  וההסכמים  האישיים  ההסכמים 
העניין. מדיניות זו, הצליחה מחד לשמור על יציבות כלכלית 
ארגונית  וצמיחה  התפתחות  איפשרה  ומאידך  ביה"ח,  של 
ואישית. כמו במחאת האוהלים כך גם בכל ארגון – כל פתרון 
ריצוי",  פתרון "של  כל  או  וגמרנו"  ב"זבנג  הנעשה  רדיקאלי 
יהיה כאמור בבחינת לשפוך את התינוק עם המים. הנהלת 
כלכליים  הישגים  השנים,  לאורך  בהישגיה  גאה  ביה"ח 
והמנהלים,  העובדים  לכם  הודות  שנתאפשרו  וחברתיים 
של  הכלכלית-חברתית  התפיסה  למימוש  נרתמתם  אשר 

הנהלת ביה"ח שהובילה את ביה"ח "לחוף מבטחים".
הקדימויות  בסדרי  שינוי  ישראל  לעם  לאחל  מבקשת  אני 
החברתיים, פרנסה טובה לכלל האזרחים ושגשוג אישי, לאומי 

וארגוני לביה"ח.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                  אורנה כהן
                                                                                                                          

שנה עברה ושנה חדשה מגיעה,

של  המערכתיות  הבעיות  וקשייה.  הצלחותיה  שנה,  כל 
מערכת הבריאות (המוכרות לכולנו כעובדי המערכת) הגיעו 
הן  הציבורית,  התודעה  לחזית  החולפת  בשנה  סוף-סוף 
ניתן  לא  שפשוט  משום  והן  וההפגנות  השביתות  בזכות 
המערכת.  את  הפוקד  העמוק  מהמשבר  יותר  להתעלם 
הגריאטריה  ממגזרי  יותר  זאת  החש  מגזר  אין  ואולי 

והפסיכיאטריה. 
האדם.  כוח  מצוקת  היא  בעיני  והמרכזית  הגדולה  הבעיה 
לצערנו אין פתרונות קסם וכמו במצוקת הדיור - שלא ניתן 
אדם  כוח  לייצר  ניתן  לא  גם  כך   - בן-לילה  בתים  לבנות 
מקצועי "יש מאין" תוך יום, גם אם קיים לכך מימון. אך כמו 
גם  כך  ראשון,  בצעד  מתחיל   – ביותר  והארוך   – מסע  שכל 
מתחיל  במערכת,  אדם  כוח  די  שאין  ההכרה  בעצם  כאן. 
למערכת  וטוב  מקצועי  אדם  כוח  להכשרת  הארוך  המסע 
גם  בפרט.  והפסיכיאטרי  הגריאטרי  ולמגזר  בכלל  הבריאות 
שונות  בהכשרות  הצנוע  חלקו  את  תורם  שלנו  ביה"ח 
ולביה"ח  לתלמידות  התורמת  הסייעות,  בתוכנית  ובמיוחד 

כאחד.
באשר לבנייה החדשה, לאחר סיום שלב החפירות עומדים 
יתן  החדש  הבניין  עצמה.  בבנייה  להתחיל  אלה  בימים 
האשפוז  לתנאי  ליכולות,  באשר  יותר  רחב  אופק  לביה"ח 
בנו,  שתלוי  ככל  פועלים  אנו  לבנייה,  במקביל  ולעבודה. 
להבטיח כוח אדם לטיפול בחולים. אך כאמור, הדבר בעייתי 
ברמה ממלכתית. כל אחד ואחת מתבקש/ת לנסות ולגייס 

עמיתים לעבודה כאן, מקום עבודה חם ואוהב.
הרצוג,  ביה"ח  שכך.  וטוב  הסטיגמה",  שוב "ימי  לבלי  עברו 
מבוקש,  מאוד  רפואי  למוסד  האחרונות  בשנים  הפך 
זאת  כל  אליו.  להתקבל  מבקשים  ממתינים  של  כשתורים 
בזכותכם, העובדים המסורים הנותנים את הנשמה לחולים 
תביא  לטובה  עלינו  הבאה  והשנה  ייתן  מי  ומשפחותיהם. 
ממערכת,  כחלק  אותנו  הפוקדות  מהמצוקות  חלק  לפתרון 
העבודה  על  לכם  תודה  ולצמוח.  לפרוח  להמשיך  ותאפשר 

המסורה והנאמנות לחולים ולביה"ח כולו.

 בברכת שנה טובה ומתוקה,                                                                                   
     ד"ר יחזקאל קן

                                                                                                   

בצידו  הוכשר  לאחרונה 
מגרש  ביה"ח  של  המערבי 
ורחב  מסודר  חדש,  חנייה 
ל-50  מעל  המכיל  ידיים, 
למגרש  חנייה.  מקומות 
חנייה  מפרצי  החדש 
שפה  באבן  תחומים 
ותאורת לילה המקיפה את 

כל שטחו. 

במקום בוצעו גם הכנות לבקרת כניסה ולמערכת טלוויזיה במעגל סגור 
נערכים  אנו  אלה  ובימים  סיום  בשלבי  העבודה  ואבטחה.  לשליטה 
היא  החדש  במגרש  החנייה  זה  בשלב  בכניסה.  אספלט  שכבת  לסלילת 
חופשית לשימוש הקהל הרחב. הגישה למגרש החנייה הינה דרך הכביש 

הפנימי שלאורכו נבנתה מדרכה להולכי רגל. 
את  להגביל  יהיה  ניתן  השימוש,  להיקף  ובהתאם  ההרצה  סיום  עם 
הכניסה לחנייה לעובדי בית החולים ולמורשים בלבד. כבר עתה מורגשת 
בו  זורמת  הדו-סטרית  והתנועה  הפנימי  בכביש  התנועה  בעומסי  הקלה 

ביתר קלות. 

מגרש חנייה חדש

עוד 50 מקומות חנייה



ביתיה  ד"ר 
ן  מ ד י ר פ
ה  א פ ר מ ה מ
ת  י ת ל י ה ק ה
ת  ו א י ר ב ל
קבלה  הנפש, 
אלה  בימים 
פרס  את 
של  לרפואה  הפקולטה 
והדסה  העברית  האוניברסיטה 
לרופאים   2011-2010 לשנת 

מתמחים מצטיינים. 

טול  רוברט  ד"ר  ע"ש  ניתן  הפרס 
ז"ל. זו השנה השניה ברציפות בה 
מתמחה  לרופאה  מוענק 
בפסיכיאטריה בבי"ח הרצוג פרס 
בשנה  זו.  במסגרת  הצטיינות 
שקמה  ד"ר  אותו  קבלה  שעברה 
ליכטנברג,  פסח  פרופ'  קלר. 
פסיכיאטריה:  מחלקת  מנהל 
קשר  יוצרת  פרידמן  ביתיה  "ד"ר 
ומתמסרת  המטופלים  עם  טוב 
מזור  להביא  מנת  על  לעבודתה 

לחולים".

הקורס לסייעות מאומנות לאחיות 
חנך את משכנו החדש בסוף חודש 
המחופה  המבנה   .2011 אוגוסט 
במערכת  מצויד  כפרי,  בסגנון  עץ 
מולטימדיה חדישה, מערכת מיזוג 
בסמוך  צמודים.  ושירותים  אויר 
לכיתת הלימוד בה מתקיים בימים 
אלה הקורס ה-12 במספר, הוכנה 

ישיבה  פינת  עם  מרוצפת  חצר 
התלמידים  לשימוש  נוחה 
המבנה  השיעורים.  בין  בהפסקות 
הקורס  תלמידי  את  לשמש  מיועד 
הסיעוד  אגף  לרשות  גם  עומד  אך 
להשלמת  עד  שונים,  למפגשים 
מרכז האירועים והכנסים המתוכנן 

ליד אגף האשפוז ע"ש סמסון.

לרפואה  סטודנטים  קבוצת 
השתתפו  מארה"ב,  יהודים 
לאתיקה  בסדנה  האחרון  בחודש 
בתחום  יהודית  רפואית 
בביה"ח  שנערכה  הפסיכיאטריה 
שלחלקם  הסטודנטים,  הרצוג. 
הגיעו  בישראל,  ראשון  ביקור  זהו 
מיוחדת  קיץ  מתוכנית  כחלק 
יהודית  רפואית  אתיקה  שנושאה 

ומחשבה יהודית.
הסדנה, בהדרכת ד"ר עזגד גולד 
עסקה  פסיכיאטריה,  מאגף 
השפיות  אי  הגנת  בעקרון 
לידי  שבא  כפי  הפלילי,  במשפט 
במשפט  העברי,  במשפט  ביטוי 
האמריקאי.  ובמשפט  הישראלי 
המשתתפים,  דנו  היתר  בין 

התנכ"י  העיקרון  בהקשר 
בשאלה  ירשת",  וגם  "הרצחת 
רצח  שביצע  נפש  חולה  האם 
את  לרשת  יכול  משפחתו  בתוך 

רכושם.

אוריאל  פרופ' 
הרסקו-לוי, מנהל 
ף  ג א
 , ה י ר ט א י כ י ס פ
בימים  התמנה 
כחבר  אלה 
כתבי  שני  של  העורכים  בוועדת 
חדשים:  בינלאומיים  מדעיים  עת 
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כתבי עת אלה, שיחלו להתפרסם 
בחודשים הקרובים, יהיו מבוקרים 
ע"י  גבוה  בסטנדרט  מדעית 
לשירות  וזאת  חוקרים  עמיתים 
בתחום  וחוקרים  רופאים 

הפסיכיאטריה.

נחנכה כיתת לימוד לקורס סייעות מאומנות 

פרופ' הרסקו-לוי מונה חבר בוועדת עורכים סדנה לסטודנטים לרפואה מארה"ב
 בכתבי עת בינלאומיים

ד"ר ביתיה פרידמן 
רופאה מתמחה מצטיינת 

 –  19.6.2011 התאריכים  בין 
בביה"ח  התקיים   25.6.2011
העברי.  הספר  שבוע  הרצוג 
חינם  הוצעו  זו  במסגרת 
וספרי  קריאה  ספרי  לקוראים 
אחרות.  ובשפות  בעברית  עיון 
תרומות  נאספו  השבוע  במהלך 
נדרש  ציוד  לרכישת  שישמשו 
לכל  מודה  הספרנית  לספריה. 

התורמים. 

שבוע הספר בהרצוג

מערכת חדשות הרצוג: יו"ר - אורנה כהן, משנכ"ל; עורכת ומפיקה - אילת מישור, דוברת

צילום:  מחלקת יח"צ  עיצוב והדפסה: דפוס ספירים

eilat@herzoghospital.org  :לתגובות

הכשרה  תוכנית  בהרצוג:  לראשונה 
מעשית לתומכים רוחניים דוברי רוסית. 
חניכי הקורס הם עולים ותיקים מרוסיה 
שבאו לרכוש מיומנויות בתמיכה רוחנית 
התנסות  תוך  ומשפחותיהם,  בחולים 
המעשית  הכשרתם  בתום  מודרכת. 
בעבודה  ישתלבו  שנה,  חצי  שתימשך 

עם אוכלוסיה דוברת רוסית.   
וד"ר  בהרצוג  הרוחניים  התומכים  מנחה  שולץ,  מייק  אישית:  הדרכה 
יונתן גלאס, תומך רוחני. ליווי והדרכה: עו"ס דניאלה גדז' ועו"ס יונית 

צברי. 
מנהלי תכנית התמיכה הרוחנית: ד"ר אפרים יאול, מנהל מחלקת סיעוד 

מורכב וד"ר יקיר קאופמן, מנהל מחלקת פסיכוגריאטריה.

בכנס   השתתפו  שולץ  ומייק  גלאס  יונתן  ד"ר  קאופמן,  יקיר  ד"ר   •
"תמיכה רוחנית כשפה טיפולית בחברה הישראלית" שנערך ב-17.5.11, 
 – קאופמן  יקיר   ד"ר  בכנס:  שנשאו  ההרצאות  בירושלים.  יהודה  בבית 
לתומכים  ככלי  נרטיבי  "טיפול   - גלאס  יונתן  ד"ר  הכרתית";  "חשיבה 
רוחניים"; מייק שולץ - סקר שנערך בבי"ח רמב"ם על התייחסות חולים 

לתמיכה רוחנית. 

מוסיקה,  בין  "הקשר  שכותרתו  עיון   ביום  הרצה  גלאס  יונתן  ד"ר   •
תיפקוד מוחי, רפואה וזקנה"  ושנערך ב-15.6.11, במרכז הרפואי "שוהם" 
בחולים  תמיכתי  ככלי  חיה  ב"מוסיקה  עסקה  הרצאתו  חנה.  בפרדס 

ומשפחותיהם".

להורים,  "צוהר"  של  הקיץ  בכנס  חלק  לקח  קאופמן  יקיר  ד"ר   •
היה   הרצאתו  נושא  בירושלים.  הקונגרסים  במרכז  ב-3.8.11,  שהתקיים 
הסוכנות  מטעם  נערך  הכנס  למעשה".  מהרעיון   – רוחנית  "תמיכה 

היהודית ושותפות 2000. 

 

תומכים רוחניים גם ברוסית 

הקורס ה-12 לסייעות מאומנותמשכן חדש לקורס סייעות מאומנות

14.7.11. סדנה בהדרכת ד"ר גולד

מסיימות תכנית ההכשרה 



מנהלים שעושים בשטח: 

עם ד"ר אפרים יאול
מנהל מחלקת סיעוד מורכב

בת"א. "השירות  וגדל  נולד  יאול  אפרים  ד"ר 
לבחור  אותי  הביא  קרבי  כחובש  הצבאי 
זה  בתפקיד  אומר.  הוא  הרפואה",  במקצוע 
במלחמת  מילואים  וכאיש  כחייל  שימש 
סיום  עם  כיפור.  יום  ובמלחמת  ההתשה 
באוניברסיטת  לרפואה  בביה"ס  לימודיו 
ברפואת  להתמחות  חזר  באיטליה,  רומא, 
עבד  זו  ובמסגרת  הדסה,  בביה"ח  משפחה 

במרפאת יישובי מטה יהודה. 
שלאחר  השנים  שמונה  במהלך 
קהילתי  רופא  שימש  מכן, 
בשכונת ארמון הנציב בירושלים, 
היחידה  למנהל  התמנה  בסיומן 
לטיפולי בית במחוז ירושלים של 

שירותי בריאות כללית. 
הרצוג  לביה"ח  הגיע  ב-1992 
מורכב.   סיעוד  מחלקת  כמנהל 
הזקן  שכתב:  הספרים  בין 
המבוגר  האדם  הסיעודי; 
להזנה  המדריך  בפרשה; 
להערכה  המדריך  אנטרלית; 
הערכה  לחץ;  בפצעי  וטיפול 
כוללנית.  תיפקודית  גריאטרית 
תחביבים: שחיה וקריאה.                                                                                               

הגעת למחלקת סיעוד מורכב 
בהרצוג לפני 19 שנה.                                                                     

מספר  כלל  הוא  שונה.  אז  היה  הרצוג  ביה"ח 
קטן של מחלקות גריאטריות ומחלקת שיקום, 
כשבכל חדר 5-4 מאושפזים. היום המצב אחר: 
בהן  נערך  ובמקביל  גדל  המחלקות  מספר 

שיפוץ שהיטיב את תנאי האישפוז. 

איזה חולים מגיעים למחלקת 
סיעוד מורכב שאתה מנהל?                                                                     
הזקוק  שונות,  ממחלות  שסובל  במי  מדובר 
ניתן  ושלא  אינטנסיבי  וסיעודי  רפואי  לטיפול 
הסובלים  חולים  אלה  בבית.  להשאירו  במצבו 
בליעה,  מקשיי  קשים,  לחץ  מפצעי  היתר  בין 
ומסתייעים  מהנשמה  שנגמלו  חולים 
במצבי  וחולים  (טרכוסטומיאה)  בפיום-קנה 
הכרה ירודים. כאן יקבלו את הטיפול המתאים 

לשהייה ארוכה, אם צריך. 

מה מייחד את מחלקת סיעוד 
מורכב בהרצוג ממחלקות דומות 

בבתי"ח אחרים?                                                                  
לחץ  בפצעי  בטיפול  מתמחה  שלנו  המחלקה 
וידועה במיומנותה בתחום. המחלקה מצטיינת 
על  דגש  תוך  לחולה  שלה  האנושית  בגישה 
הגישה  הכולל.  ושיקומו  במצבו  שיפור 
המחלקה:  בניהול  אותי  מנחה  הזו,  הכוללנית 

לראות תמיד את הביו-פסיכו-סוציו של החולה. 
גם  אבל  המחלה  לסימפטום  קשוב  להיות 
זה.  סימפטום  על  המשפיעות  אחרות  לבעיות 
ע"י  גם  אליו  וההקשבה  החולה  של  ההכלה 
מכיוון  הרפואי.  מהטיפול  חלק  הן  הרופא, 
רבים  חולים  מאד,  כטובה  ידועה  שהמחלקה 

מבקשים להגיע אלינו.  

אילו שינויים הובלת במחלקה
במהלך  שנות ניהולך?    

הלחץ  פצעי  נושא  את  קידמתי  ראשית,   •
מוביל  אני  סיעודי.  כישלון  של  כסוג  שנתפשו 
כסינדרום  הפצע  את  לראות  שונה:  גישה 
וקשורות  גורמיות  רב  הן  לו  שהסיבות  גריאטרי 
תיפקודו  המאושפז,  במחלות  היתר  בין 
על  בחולה  יהיה  הטיפול  שלו.  החיסון  ומערכת 
הדרכה  חוברת  בפצע.  רק  ולא  בעיותיו  כל 
הבריאות  משרד  ע"י  הועברה  בנושא  שכתבתי 

למוסדות שונים בארץ.

של  ביקורי-פצעים  לשבוע  אחת  הנהגתי   •
מקצועיות  רב  צוות  וישיבות  ואחיות  רופאים 
רפואיות ופרא-רפואיות.                                                                                                                         

לחץ  בפצעי  בטיפול  השתלמויות  העברתי   •
בביה"ח.                                                          אחרים  ולצוותים  המחלקה  לצוות 

מיוחדת  להתייחסות  מחויב  המחלקה  צוות   •

ממצבו.  הסובלת  החולה  למשפחת  גם 
עו"סיות  בהשתתפות  בישיבות-משפחה 
הוראות  או  הסברים  ניתנים  אחראיות,  ואחיות 

טיפול לחולה היוצא הביתה.

נציגי  יוצאים  החולה,  פטירת  של  במקרה   •
לעודדם,  עכשיו  חשוב  אבלים.  לניחום  הצוות 
רגשי  ולמנוע  בטיפול  מעורבותם  על  להודות 

אשמה שמא לא עשו מספיק.

אתה גם יזמת בהרצוג את 
שירות התמיכה הרוחנית.                                                                                                 
בגישה  משתלבת  הרוחנית  התמיכה  כן. 
מספיק  לא  לגריאטריה:  שלי  הכוללנית 
להקשיב,  גם  צריך  רפואי,  טיפול  לתת 
שעושים  מה  וזה   – חיוך  לתת  לגעת, 
היום  הופכים  אנו  הרוחניים.  התומכים 
שעסוקים  אינסטרומנטליים  ויותר  יותר 
הרוחנית  והתמיכה  ובנתונים,  בבדיקות 
שזה  מאמין  אני  הקשבה.  מאפשרת 

תורם למהלך הריפוי.

איך אתה רואה את
 תפקידך כמנהל מחלקה?

התוויית מדיניות המחלקה במיוחד לגבי 
ושיתוף  הצוות,  והעצמת  הדרכה  טיפול,  דרכי 
על  לשים  יש  מיוחד  דגש  מקצועי.  הרב  הצוות 
בעיה  על  לדווח  שיכול  העזר  כוח  העצמת 

מתפתחת. 

איזה שינויים היית 
רוצה לראות במחלקה?                                                                                                

והזמן  לחולה  ההתייחסות  את  עוד  להגביר   •
הרפואי  הצוות  ע"י  לטיפולו  המוקדש 

והפרא-רפואי.                       

• להשקיע בשיפור איכות חיי החולה הסיעודי 
לגינת  יותר  תכופות  יציאות  עידוד  כמו, 

המחלקה.                   

כמו,  המבקרות  המשפחות  תנאי  את  לשפר   •
יצירת פינות שיח מיוחדות לחולה ויקיריו.                                            

להערכה  הציבור  לשירות  מרפאה  להקים   •
המצב  בחינת  של  כוללת  גריאטרית 
הקשיש  של  הגופני-תיפקודי-נפשי-חברתי 

בקהילה, עם המלצות למזעור מוגבלויות.     

המשך בעמוד הבא

"גישה אנושית תוך דגש על שיפור 
 במצב החולה ושיקומו הכולל"

31.8.11. מחלקת סיעוד מורכב: ד"ר שבע מן, ד"ר אלוירה קניבסקי, קונרד קיכלר,
אלכס שומנובסקי,  לילי זסלבסקי, אולגה שצ'רוב, נינה בלבס, אלה קורצמן,

שמעון כץ. אחות אחראית - מדלנה ספיבק  מנהל מחלקה -  ד"ר אפרים יאול



הגריאטריה?                                                                                                   בתחום  בחרת  למה 
משפחה.  ברפואת  כשהתמחתי  נזרעו  הנבטים 
דווקא  התעניינות  גילו  החולים  קופות 
במשפחות צעירות והמנטרה שלי הייתה תמיד: 
הבייבי שלי זה הזקנים. אני מתחבר לאוכלוסיה 
זו ואוהב את הטיפול בה והנתינה הכרוכה בכך. 
מביא  אני  חיים,  מאריכים  אנשים  בו  בעידן 

לשיפור איכות חיי בני ה-80 וה-90. 

אבל, סטודנטים לרפואה מעדיפים לבחור 
בתחומי התמחות אחרים.  

אטרקטיבי  תחום  מחפשים  היום  הסטודנטים 
בו ניתן לבצע שינויים גדולים ובגריאטריה

להיות  צריך  והרופא  ממושכים  התהליכים 
יותר  יתגלו  אם  להשתנות  יכול  המצב  סבלני. 
ואביזרים  חדשים  טיפול  שיטות  מחקר,  שטחי 

לשיפור איכות חיי החולה הסיעודי.  

עם כל הקושי שבעבודה בתחום זה, מאין 
החיובית?                                                           והחשיבה  שלך  האופטימיות 
דברים  לראות  חייבים  אופטימי.  מטבעי  אני 
בפרופורציה, לעבוד בענווה ולהיות אמפטי גם 
כשהמשפחה כועסת על מצב המטופל.  נדמה 
רבות  השפיעה  השואה,  ניצולת  ז"ל,  שאמי  לי 
והחוסן  הנתינה  יכולת  על  עולמי,  השקפת  על 

שלי.

לסיום, 
למשפחות?                                                                                                       לעובדים,  שלך  המסר  מה 
העבודה במחלקת סיעוד מורכב אינה קלה ואני 
כך  כל  שמשקיע  הצוות  בפני  הכובע  את  מסיר 
ומשדרים  אנושיים  מקצוענים,  הם  הרבה. 
אנו,  ימשיכו.  גם  שכך  בטוח  ואני  נתינה 
על  יותר  להם  לפרגן  חייבים  המנהלים, 
העבודה. למשפחות, הייתי רוצה לומר: הזיקנה 
עם  להתמודד  ללמוד  ועלינו  קלה  תמיד  אינה 
ההזדקנות  בכלל:  לציבור  נוסף  ומסר  זה.  מצב 
יכולה  היא  במוגבלויות.  מלווה  בהכרח  אינה 
עצמנו  את  להכין  נדע  אם  מוצלחת  להיות 

בהתאם.  

את  ליישם  החליט  הרצוג  בי"ח 
באגף  הבנייה-הירוקה  עקרונות 
סמסון.  ע"ש  החדש  האשפוז 
עפ"י התיכנון "הירוק" של אדריכל 
הקפדה  ישנה  קפלינסקי,  עופר 
על השתלבות האגף החדש בבניין 
ניצול  הכללי,  ובנוף  הקיים  ביה"ח 
עונות  בכל  וחומה  השמש  אור 
בפאנלים  שימוש  וכן  השנה, 
חשמל  להפקת  סולארים 

מאנרגיית השמש.

אז מהי בנייה ירוקה 
ולמה היא חשובה?

על  הרסניות  השלכות  יש  לבנייה 
קרקע,  צורכים  מבנים  עולמנו. 
בכמויות  ומשאבים  מים  אנרגיה, 
אדירות, ומנגד -  מייצרים אשפה, 
והאוויר,  המים  את  מזהמים 
מפרים  הקרקע,  פני  את  משנים 
ופוגעים  בטבע  המים  מאזן  את 

במרחב המחייה של החי והצומח. 
ולו  נשנה,  שאם  מראים  מחקרים 
בונים,  אנו  בה  הדרך  את  במעט, 
את  משמעותית  לצמצם  נוכל 
ועל  הסביבה  על  הבנייה  השפעת 
חברה  וניצור  האדם  בריאות 
גם  המתחשבת  יותר  בריאה 
בנייה  הבאים.  הדורות  בצרכי 
השיפורים  מכלול  את  המאמצת 

הללו נקראת בנייה-ירוקה. 
בישראל פותח תקן לבנייה-ירוקה 
זה  תקן   .5281 ת"י  הנקרא 
לצריכת  היתר  בין  מתייחס 
לשימוש  במים,  לחיסכון  אנרגיה, 
ובריאים,  ממוחזרים  בחומרים 
ולעידוד  פסולת  והפרדת  למיחזור 
ציבורית  בתחבורה  שימוש 
ממש,  אלה  בימים  ובאופניים. 
גם  לבנייה-ירוקה  התקן  הורחב 
הרצוג  וביה"ח  בריאות,  למוסדות 

יהיה המוסד הרפואי הראשון 

החדש  אגפו  את  שיבנה  בארץ 
עפ"י תקן בנייה-ירוקה.

הבנייה-הירוקה  עקרונות  שילוב 
יביא  סמסון  אגף  בניית  בפרויקט 
ההרסניות  ההשלכות  לצמצום 
להוזלה  הסביבה,  על  הבניין  של 
של  האנרגיה  צריכת  בעלויות 

ביה"ח, ולסביבה בריאה ונעימה 

החדש–  הבניין  משתמשי  לכל 
הסיעודי  הרפואי,  הצוות  החולים, 

והניהולי והמבקרים.

אינג' מאירה בית אל
מהנדסת סביבתית 
ויועצת ביה"ח לבנייה ירוקה

ביה"ח הרצוג חלוץ בבנייה ירוקה של מוסדות בריאות בישראל:
בנייה-ירוקה באגף האשפוז החדש ע"ש סמסון

 (Chamea) אלן וקרינה שמיאה
ידידי  ממנהיגי  דומיניק,  ובתם 
הגיעו  בארגנטינה,  הרצוג 
בביה"ח.   לביקור  ב-7.8.11 
בביה"ח  שנערכה  בפגישה 
ד"ר   - המנכ"ל  בהשתתפות 
מחלקת  ומנהל  קן  יחזקאל  
בין  נדונה  שוורץ,  סטיב   - יח"צ 
ערב  לקיים  תוכנית  היתר 
איירס  בבואנוס  ראשון  התרמה 
בביה"ח  בסיורם  הקרוב.  בסתיו 
במיוחד  האורחים  התרשמו 
ילדים  במחלקת  מהביקור 
והריפוי  הפיזיותרפיה  ובשירותי 

שלכם  הפרטנר  "אני  בעיסוק. 
סיכם  אחת",  משפחה  ואנחנו 

אלן שמיאה את ביקורו.   

ביקור ידידי הרצוג בארגנטינה ידידי הרצוג באמריקה

המשך מעמוד קודם

ב-4.7.11,  נערך  הרצוג  לביה"ח  ותרומות  חדשים  חברים  לגיוס  אירוע 
בווסטהמפטון, ניו יורק. במפגש השתתפו חברים ותומכים של אגודת 
יחסי  מחלקת  מנהל  שוורץ,  סטיב  בתמונה:  באמריקה.  הרצוג  ידידי 

ציבור, נושא דברים באירוע.

7.8.11. קרינה, דומיניק ואלן שמיאה       

הדמיית האגף החדש: פאנלים סולאריים על הגג להפקת חשמל מאנרגיית השמש             



יותר  לפני  כבר  השכילה  עזרת-נשים  חברת 
של  התקשורת  באמצעי  להשתמש  שנה,  מ-100 
הישגי  של  חינם  ולפרסום  לשיווק  כמכשיר  אז 
לפרסם  הרבתה  החברה  הרפואי.  המוסד 
ידיד  שהיה  יהודה,  בן  שבבעלות  בעיתונות 

משפחת פינס, ממייסדי חברת עזרת-נשים. 

מה פרסמה חברת עזרת-נשים 
בעיתונות של אז?

מכתב תודה לתורמת
על מנת לכבד את תומכי ביה"ח, ובדרך זו לפרסם 
עזרת-נשים  חברת  פרסמה  המוסד,  הישגי  את 
מכתבי תודה בעיתונות לתורמים. כך, התפרסמה 
לפרסם  לעורך,  פנייה  "הצבי",  בעיתון  ב-1897 

הודעת תודה על תרומת שמלות למאושפזות:  
"יואל נא לתת מקום בגיליונו לתת תודה.....לכבוד 

בכר....על  פורטונה  מרת  לבנות  ספר  בית  מנהלת 
חולי  כל  שמלה'....בעד  'חליפות  הטובה  המתנה 
פורטונה.....  החולים.......הגב'  בבית  אשר  הרוח 
עושה טובה מכופלת הן במתנה......והן למען יהיה 
מנהג הצדקה לטבע שני לתלמידות בית ספרה.                    

בית  ומנהלות  נשים'  'עזרת  החברה  גבאיות 
המחסה" ( "הצבי", ד' בתמוז, תרנ"ח (1897)            

לביה"ח                                                                                       שתרמו  המושבות  נשות  שמות 
שמות נשות המושבות של אז - ראשל"צ, עקרון, 

ופתח  רחובות  קסטינה,  גדרה, 
לביה"ח,  שתרמו   – תקווה 
בפרסומים  בקביעות  הופיעו 

בעיתונות.             
                                                       

"הצבי",  למושבות",  "מסביב 
א' בסיוון, תרנ"ה (1894); "פניה 
כ"ט  "הצבי",  רחובות",  לנשות 

באלול, תרנ"ז (1896).

יציאת ספר החשבונות ה-5 
של חברת עזרת- נשים  

 ,1899 תר"ס,  באלול  בכ' 
"חבצלת"  בעיתון  התפרסמה 
"ספר  הכותרת:  תחת  ידיעה 
לאגודת  החמישי  החשבונות 
הכללית  נשים  עזרת 

בירושלים":                
עשו  מה  והסתכל  "....בוא 

ידיים....ענוגות של נשים....
חמש  במשך  המרפא  וחשוכי  הרוח  לחולי 
שנים....דברים אשר לא יאמנו...בית נחמד....בתוך 
מיטה.....ערוכים  ועשרים  עצים....ושבע  גן 
לבנים.....ואנחנו  וכסתות  ובדים  במצעות 
הכלכלה  וטיב  הנבונים  הבית  סדרי  כראותינו... 
מתוך  ....והנה  לחולות....השתוממנו  הנהוגה 
יוצא  אין  פראנק,   13,193.... הכללית  ההוצאה 
כי  פראנק,   11,620.... הבית.....זולתי  לכלכלת 
עניות  יולדות  לתמיכת  החברה  הוציאה  השאר 

וחולות והכנסת כלה. 

נכבד  מכון  כזאת.....לכלכלת  מועטה  הוצאה 
כזה...מעידה כי ידי נשות חיל צופיות הליכות בית 

שולטות בזה....."  

ברכת מזל טוב לתומכים
בעיתונות  לפרסם  נהגה  עזרת-נשים,  חברת 

מודעות ברכה לתומכיה: 
חברתה  את  מברכת  נשים  עזרת  "חברת   •
הנכבדת מרת ענתבי......לבריתו של בנה"                                                     

   "הצבי", י"ב בשבט, תר"ס (1899)  
• "ברכות מחברת עזרת נשים למר ה' חזן, פקיד 
ראשון  המושבות 
ן  ו י צ ל
ואשתו......ברכת 
להולדת  טוב  מזל 
חזן  (חיים  הבן". 
מנהל  היה 
ה  ב ש ו מ ה
צ  " ל ש א ר
יהודה  ומושבות 
הברון  מטעם 

רוטשילד).
 "הצבי", ט' באדר 
א', תר"ס (1899)      
                                                                                                   

פרסומי 
תורמים                                                                                                                          
עשו  תורמים  גם 
בעיתונות  שימוש 
לפרסום תרומתם 
פרסמו  זו  ובדרך 
ידוע  ונדבן  סוחר  גאני,  מאיר  ביה"ח.  את 
ומכולת  כנסת,  בית  חצר,  בעל  מירושלים, 
"הצבי"  בעיתון  פרסם  הנוצרי,  ברובע  סיטונאית 
ברכה לידידיו במצרים לרגל נישואי בנם והוסיף:  

עזרת  לחברת  גרוש  ששה  נדבתי  שמחה  "ולאות 
נשים בירושלים"  ("הצבי" 1897)

חסדים  "מגמילות  סלאי,  ברכה  על:  מבוסס 
למוסד רפואי, 'עזרת נשים', תרנ"ה-תרס"ו", 

קתדרה 125, תשרי תשס"ח, עמ' 78-53.

1990. מסדרון הנשים בביה"ח
1925. בביה"ח הרצוג

סיפורו של ביה"ח הרצוג
פרסום ושיווק ביה"ח 1894 - 1899

ידיעה בעיתון "חבצלת" (1899) 
על ספר החשבון של חברת עזרת נשים

מכתב לעורך "הצבי" (1897) 
לפרסום תודה על תרומת שמלות



הרצאות ופעילויות בביה"ח 
הרצאות רפואיות לצוות ביה"חהרצאות רפואיות לצוות ביה"ח

ימי ד', 12.00, מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר, קומת כניסה

הרצאות חודש אוקטובר יפורסמו על לוח המודעות.

יום עיון בנושא קשישים ותנועה נערך בביה"ח ב-15.9.11. פרופ' ניר 
על  הרצה  סוראסקי,  בביה"ח  הנוירולוגית  המחלקה  מנהל  גלעדי, 

"בעיות הליכה ותנועה באדם המבוגר".   

ביה"ח.  צוותי  לכל  נועדו  ההעשרה  והרצאות  המקרים  הצגות 
המעוניין להציג נושא במסגרת הרצאות העשרה יפנה לד"ר אפרים 

יאול, מנהל מחלקת סיעוד מורכב.

ימי ה', 8.30, מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר, קומת כניסה

10.11.11  ד"ר עזגד גולד, אגף פסיכיאטריה
                  "סוגיות נבחרות באתיקה ומשפט בפסיכיאטריה"  

5.1.12      פרופ' דויד גרינברג, מנהל המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש                                                              
                  ופרופ' גבי שפלר, הפסיכולוג הראשי של ביה"ח

                 "תגובות של מטפלים להתאבדות מטופלים" 
1.3.12     פרופ' פסח ליכטנברג, מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים

                "נתונים חדשים על גישות טיפוליות שונות בדיכאון"       
10.5.12   פרופ' אוריאל הרסקו-לוי, מנהל אגף פסיכיאטריה

                "פרמקוטרפיה גלוטמטרגית בדיכאון"

פסיכיאטר  גרפילד,  דיויד  ד"ר  של  הרצאתו  התקיימה  ב-18.9.11, 
ופסיכואנליטיקאי מביה"ס לרפואה באוניברסיטת רוזלינד פרנקלין בשיקגו 
והאיגוד  הרצוג  בי"ח  מטעם  נערך  עצמית".   ופסיכולוגיה  "פסיכוזה  על: 

הישראלי לקידום טיפול פסיכולוגי בסכיזופרניה.   

מנהל התוכנית: פרופ' אוריאל הרסקו-לוי, מנהל אגף פסיכיאטריה. 

ימי ב', 12.00, מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר, קומת כניסה

המרצים בחודשים 
ספטמבר-נובמבר 2011: 

זייד,  חיים  בריד, ד"ר  אברהם  ד"ר 
ד"ר שלוה טבדי, ד"ר אפרים יאול, 
אסתר-לי  ד"ר  מן,  שבע  ד"ר 
מרקוס, ד"ר יוליה נמסטניק, ד"ר 
אלווירה  ד"ר  קאופמן,  יקיר 

קניבסקי,  ד"ר ארקדי שיינקמן, ד"ר מרינה שניירוב וד"ר עדי ששון.  

מהספרות  מחקרים  מוצגים  הרפואי-גריאטרי,  לצוות  שנועדו  במפגשים, 
ילנה  ד"ר  התוכנית:  מנהלת  הגריאטריה.  מתחום  ונושאים  הרפואית 

צוקרמן, מנהלת מחלקות גריאטריה אקוטית ב' וסיעודית-דיאליזה.

הרצאות אגף פסיכיאטריההרצאות אגף פסיכיאטריה

ועידת וידאו בינלאומית
ועידת הוידאו שנערכה 
ב-18.5.11,  בהרצוג 
לבדיקת  הוקדשה 
(הדמייה   fMRI
מדובר  פונקציונלית). 
חדשנית  בבדיקה 
פוטנציאל  בעלת 
הידע  לגוף  לתרום 
היתר,  בין  הרפואי, 
נמדדת  התיפקודית  ההדמייה  בבדיקת  הכרה.  חוסר  במצבי 
לתיפקודים  האחראיים  המוח  אזורי  עפ"י  המוחית  הפעילות 

השונים. 
ד"ר אסתר-לי מרקוס, מנהלת יחידת המונשמים, הציגה מהלך 
אישפוז של חולה הסובל מנזק מוחי ושעבר בדיקת fMRI; ד"ר 
יקיר קאופמן, מנהל מחלקת פסיכוגריאטריה, הציג את החולה 
להדמייה  היחידה   מנהלת  לוין,  נטע  וד"ר  נוירולוגית  מבחינה 
 fMRI בדיקת  בתוצאות  דנה  הדסה,  בביה"ח  פונקציונאלית 
שעבר החולה. בהמשך נערך דיון על ממצאי הבדיקה. השתתפו: 

מרכזים רפואיים ואוניברסיטאיים בארה"ב, קנדה וישראל.

מנהל התוכנית: ד"ר יקיר קאופמן, נוירולוג ביה"ח ומנהל מחלקת 
פסיכוגריאטריה.

  

      

בשיתוף  אימפרוביזציה  מופע 
הקהל נערך לאחרונה בביה"ח ע"י 
כ-25  פלייבק".   "קבוצת  תיאטרון 
 - הפסיכיאטרי  האגף  צוות  אנשי 
עובדים  אחיות,  רופאים, 
היו   – ותרפיסטים  סוציאליים 

המופע  במהלך  מרותקים 
בעיסוק  ריפוי  באולם  שהתקיים 
הצופים  הפסיכיאטרית.  במחלקה 
מעבודתם  דילמות  העלו 
השחקנים  וקבוצת  היומיומית 
בין  הפעולה  שיתוף  אותן.  הציגה 
הקהל לשחקנים היה מושלם: את 
לקחו  העובדים,  שהעלו  הדילמות 
על  ורחוק...  הלאה..  השחקנים 
מעורר  מעניין,  היה  זה  הבמה. 
התיאטרון:  במאי  ומהנה.  מחשבה 
השחקנים  בין  ראובני.  אבי 
פסח  פרופ'  פלייבק":  ב"קבוצת 

ליכטנברג.  

תיאטרון אימפרוביזציה 
באגף פסיכיאטריה

אמן החליליות במחלקה 
הסיעודית-דיאליזה

איתן  מיודפת  החליליות  אמן 

האחרונים  בחודשים  ערך  ורדי, 

בהתנדבות  קונצרטים  שני 

הסיעודית-דיאליזה.  במחלקה 

במיומנות  מחליף  שהוא  תוך 

להנאת  ניגן  שונים,  חלילים 

קלאסית,  מוסיקה  השומעים 

פולקלורית ומשירי א"י כשקהל 

בשירה.  מצטרף   המאושפזים 

המופיע  ורדי,  עם  הקשר 

ובתוכניות  שונים  בפסטיבלים 

כשהגיע  נוצר  ורדיו,  טלוויזיה 

לבקר חבר המאושפז במחלקה. 

צריך  אחד  שכל  מאמין  "אני 

לתרום במסגרת יכולותיו ", הוא 

להרצוג  להגיע  "אמשיך  אומר, 

לשמח את חברי ואת המחלקה 

כולה". 

מועדון עיתונות לצוות רפואי-גריאטרימועדון עיתונות לצוות רפואי-גריאטרי

קונצרט חליליות בסיעודית-דיאליזהמופע אימפרוביזציה בהרצוג

מועדון עיתונות לצוות רפואי-גריאטרי

18.5.11. ועידת וידאו



רווחת העובד - פעילויות – הצעות

קצרים

• תכשיטי כהן, בן הלל 4, ירושלים: 30% הנחה על מגוון תכשיטים
• מספרת קובי אפוטה, קניון רב-חן, תלפיות: פרטים בלוח ועד עובדים

• אופטיקנה: הנחות ברכישת משקפיים. יפורסם מועד הגעת ניידת 
   אופטיקנה למכירה ובדיקת ראיה

• מאפיית יעלה (סמוך לביה"ח): 10% הנחה
• מוצרי בשר חמווי (סמוך לביה"ח ליד טסטליין): 5% הנחה

כמידי שנה לקראת ראש השנה, מעניקים ההנהלה וועד העובדים שי לחג.

ם ו ל  ש
לכולם
 
ד  ע ו
העובדים 
מנת  על  רבים  מאמצים  משקיע 
הנחות  העובדים  לטובת  להשיג 
הארחה,  בבתי  בבנקים,  שונות 
אבל  וכו'.  כרטיסים  במשרדי 
מספקת  היענות  אין  לצערי, 
מצדכם. בשל כך, הסתיים לצערנו 
עם  המפליג  ההסכם  זה,  בשלב 
התבטל  ואף  החייל  אוצר  בנק 
בפני  מתחייבים  אנו  לצפון.  הטיול 
והיינו  הנחות,  ומשיגים  עסק  בתי 
מגלים  היו  העובדים  אם   שמחים 
שנוכל  מנת  על  היענות  יותר 
למעננו.  והכל   - ולפעול  להמשיך 
והצעות  רעיונות  מכם  למי  יש  אם 
בכל תחום הקשור לרווחת העובד, 

אנא, העבירו אלינו.      
           

מקווים לחיזוק שיתוף 
הפעולה בשנה החדשה,                                   

חיה גורן, יו"ר ועד העובדים

מאפריל  2011 נוספו לביה"ח כ-30 עובדים חדשים

מינויים חדשים
מונה למנהל אדמיניסטרטיבי של המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש   לאוניד שפיץ               

בהצלחה      

ברכות
להולדת הבן  משירותי הפיזיותרפיה                                   לאסתי בר כוכבא         
להולדת הבת מיחידת מיחשוב                                          ליאיר גדרון                   
להולדת הבן מהשירות הסוציאלי                                     לליאורה גוב ארי          

להולדת הבת מגריאטריה אקוטית ב'                                   לווביטו גטנט                
להולדת הבן              מהיחידה לקלינאות תקשורת                        לתמי הלמן                   

לנישואיה מנהלת המטבח                                               לרונית טדסה               
להולדת הבן  מפסיכיאטריה גברים                                      לסווטלנה לויט            

להולדת הנכד אחראית תעסוקה גריאטריה ופסיכיאטריה    לריטה לוין                    
להולדת הבן מכספים                                                     לאביגיל מלכא             

להולדת הבן   משירותי הפיזיותרפיה                                      למיקה נעמן                 
לחתונת הבן מסיעוד מורכב                                              למזל נתנוב                   

להולדת הבת ממרכז הטראומה                                            לגיא סרצ'י                   
לנישואיו מהמרפאה הקהילתית לבריאות הנפש        לעשהאל רומנלי          

תנחומים
ביה"ח הרצוג משתתף בצערם של העובדים:

על מות אמה מהמעבדה                                                       לריסה אלטמרק          
על מות אביו מנהל מחלקת שיקום                                     ד"ר אברהם בריד         

על מות אחיה מפסיכיאטריה גברים                                      רבקה ידיד                    
על מות אביה  מהמרפאה הקהילתית לבריאות הנפש        דלית כץ                        
על מות אמה מסיעוד מורכב                                                 תמר עדן                       

על מות אחותה         מסיעוד מורכב                                                אלה קורצמן                 
על מות אמו מנהל רפואי                                                     ד"ר עדי ששון               

טיפים משירותי ריפוי בעיסוק:
רוצים איכות חיים? שימרו על אורח חיים פעיל

מתזונה,  עושים,  שאנו  מפעילות  בגיל,  מהעלייה  מושפע  האדם  מוח 
תיפקודו.  את  לשמר  מנת  על  לפעילות  זקוק  והוא  ומתרופות,  ממחלות 
המוח  בגודל  ירידה  חלה  חיינו  במהלך  כי  למדים  אנו  שונים  ממחקרים 
וביעילותו. על מנת למנוע את ניוון מוחנו עלינו...... לאמן אותו.                                                                                                                                     

קשרים  לחזק  יכולה  אינטלקטואלית/קוגנטיבית  פעילות  כי  ידוע  היום 
תיפקוד  של  הידרדרות  ולהאיט  חדשים  קשרים  לבנות  במוח,  עצביים 

מוחי. לפעילות תקינה של המוח חשוב גם להקפיד על תזונה נכונה. 

אז למען איכות חיינו, כדאי לאמץ ובכל גיל אורח חיים פעיל - קוגנטיבית 
כמו:

• קריאה  • משחקי חשיבה: שחמט, תשבצים, סודוקו, פאזלים, משחקי 
זיכרון  • למידת דברים חדשים  • שמיעת מוסיקה  • עבודות יד

בהצלחה!

למידת דברים חדשים עם חדשזיכרון  • ק ע

פנייה לעובדי
ביה"ח הרצוג
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הטבות למצטרפים ל"ביטוח ישיר"
חברת "ביטוח ישיר" מעניקה הטבות 

לעובדי הרצוג המצטרפים.                                                       
פרטים במשרד ועד העובדים.

הנחות בבתי עסק בהצגת כרטיס עובד


