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! שנה טובה לכל קוראינו

פרס על תרומה ייחודית
למרכז הרפואי הרצוג

שתרם  למנהל  הלוי  שלמה  ע"ש  "פרס 
לשנת  הרצוג"  הרפואי  למרכז  ייחודית  תרומה 
מאגף  חזקיהו  לאתי  הוענק  תשע"ז-2016, 
למניעת  היחידה  בראש  העומדת  הסיעוד, 
הפרס  את  העניקה  הלוי,  לינה  סיכונים. 
לבעלה,  השנתי  האזכרה  בטקס  ב-15.12.16, 
שלמה הלוי ז"ל, לשעבר יו"ר הוועד המנהל של 
משנכ"ל:  כהן,  אורנה  הרצוג.  הרפואי  המרכז 
"אתי חזקיהו קבלה את הפרס על כך שייסדה 
ומובילה  הרפואי  במרכז  הסיכונים  מערך  את 

אותו במעוף גדול ובמקצועיות גדולה".    

נאותה,  הזדמנות  זו 
ברוכה  שנה  על  להודות 
בה  שזכתה  ומשגשגת 
הרפואי  המרכז  משפחת 
חנכנו  שבה  שנה  הרצוג. 
בו  החדש,  האגף  את 
קומות  שתי  הושלמו 
שתי  ואוכלסו  לתפארה 
המחלקה  מחלקות: 
מונשמים.                                                                                                  למבוגרים  והמחלקה  מונשמים  לילדים 
ועובדי  רופאים  עוד  לגייס  הינן  הבאות  המשימות 
הגוברים  לצרכים  להיענות  שנוכל  כדי  סיעוד, 
המבוגרת.                                                                                        האוכלוסייה   של  באשפוז  והולכים 
כמובן שלפנינו עוד ניצב היעד של גיוס הכספים עבור 
השלמת חמש הקומות הנותרות, ומכאן קריאתנו 
לממשלת ישראל ולגופים נוספים - עליהם מוטלת 
האחריות להשלים את המימון, למען ניצולי השואה 
למרפא.                                                                                           הזקוקה  בכללה  הקשישה  והאוכלוסייה 
הרפואי  המרכז  לעובדי   - לכולנו  מאחל  
ולמשפחותיכם,                                         ולמאושפזים  ולמשפחותיכם 

שנה טובה ובריאות טובה!

שמאי קינן

שמאי קינן יו"ר ועד הפועל

מורכב  סיעוד  יאול, מנהל מחלקת  אפרים  ד"ר 
לאלקטרו- המעבדה  מנהל  מאירון,  עודד  וד"ר 
פיזיולוגיה ונוירו-קוגניציה במרכז הרפואי הרצוג, 

Journal of -פרסמו בפברואר 2017 ב

הקשר  אודות  מחקר   ,Alzheimer's  Disease
בין מחלת הדמנציה לפצעי לחץ. 

במקביל  כי   השערתם  את  העלו  זה  במחקר 
המובילים  המוח  ברקמת  החריגים  לשינויים 
שינויים  גם  מתרחשים  הדמנציה,  למחלת 
שינויים  כגון,  אחרות,  גוף  ברקמות  פתולוגיים 
הגורמים  דמנציה  חולי  של  העור  ברקמת 

להתפתחות פצעי לחץ.

העור  מבחן  מעשיות:  השלכות  יש  זו  לתאוריה 
מוקדם  לאיתור  עוצמה  רב  כלי  לשמש  יוכל 
שונות  דמנציה  מחלות  של  ספציפי  ולאבחון 
ויאפשר אסטרטגיות טיפוליות העשויות לבלום 
דמנציה  בחולי  טיפול  המחלה;  את  ולעכב 
יכלול  ראשוניים  קוגניטיביים  ליקויים  עם 
לחץ  פצעי  למניעת  אינטנסיבי  מניעתי  טיפול 
מאירון  ד"ר  מואצת.  קוגניטיבית  והתדרדרות 
וד"ר יאול משתפים פעולה במחקרם עם צוותי 
מחקר בבולטימור, ארה"ב.                                                                                                   

איך אפשר לאבחן מוקדם את מחלת הדמנציה
ולפעול לבלימתה?

חגיגי  בטקס  נפתח  החדש  האשפוז  בניין 
שנערך ב-16.5.17 במעמד שר הבריאות, ראש 
תורמים  נציגי  כנסת,  חברי  ירושלים,  עיריית 
הנהלת  ובחו"ל,  בארץ  הרפואי  המרכז  וידידי 
בבניין  ה-6  הקומה  ועובדיה.  הרפואי  המרכז 
להנשמה-ילדים  מחלקות  ע"י  אוכלסה  כבר 
מורחב.  דימות  במכון   1 וקומה  ומבוגרים 
במחלות  למחקר  מעבדות  נחנכו   3 בקומה 

מוח לסוגיהן.

מבצע  כשיסתיים  יושלם  הקומות  כל  אכלוס 
איסוף התרומות הנדרשות.

עמד  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות,  שר 
בדבריו בטקס על חשיבות המרכז הרפואי 
והביע  האזורי  האשפוז  במערך  הרצוג 
ביטחון בעזרת הממשלה בפיתוח המקום.

הגאווה  על  דבר  ניר ברקת,  העירייה,  ראש 
הרפואי  המרכז  בהתפתחות  חש  שהוא 

הרצוג ועל תרומתו לעיר ירושלים.

על  עמד  קינן,  שמאי  המנהל,  הוועד  יו"ר 
זה  למעמד  להגיע  הרפואי  המרכז  הצלחת 

סמסון  למשפחת  והודה  הקשיים,  חרף 
ולתורמים רבים אחרים על עזרתם.

מנכ"ל המרכז הרפואי הרצוג, ד"ר יחזקאל 
במתן  חשוב  וצעד  מכונן  אירוע  "זהו  קן: 
מענה למצוקת האשפוז ובמיוחד של הגיל 

ה-3. תודתנו העמוקה לתורמים".

בניין האשפוז החדש נפתח בטקס חגיגי ב-16.5.17                                                                  
ראשונים עברו למשכן החדש מחלקות הנשמה ומכון הדימות                                                                                                                    

16.5.17 טקס פתיחת בניין האשפוז החדש

15.12.16 לינה הלוי ואתי חזקיהו



ד"ר יחזקאל קן
מנכ"ל המרכז הרפואי

אורנה כהן
משנכ"ל המרכז הרפואי

עובדים/ות, מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח
בשיחתי היום אני מבקשת לשוחח אתכם על נושא שאני מייחסת לו 
חשיבות מרבית, שמבחינתי היא גולת הכותרת לשליחותי בעבודתי 

במרכז הרפואי הרצוג: הפנסיה של העובדים.
כידוע לכם בביה"ח נהוגות 2 שיטות פנסיה:

נגיעה  כמעט  אין  לעובד  שבה  פנסיה  זוהי   – תקציבית  פנסיה   .1
יש 100% אחריות לשלם  ואילו למעביד  בהפרשות לקופת הפנסיה 
פנסיה עם הגיעו/ה של העובד/ת לגיל הפרישה. פנסיה זו משולמת 
העובדים  של  הינה  זו  לפנסיה  הזכאות  ביה"ח.  מתקציב  כולה 
 105 לכ-  ביה"ח  משלם  זה  לרגע  נכון  ביה"ח,  של  מאוד  הוותיקים 
עובדים )משמע, מדובר על מימון משכורות של צוותות של כ-4.3 

מחלקות(.
2. פנסיה צוברת: פנסיה המשולמת לעובד/ת בהגיעו/ה לגיל הפרישה 
תשלומים  חודש  מדי  מקבלת  זו  כאשר  ביטוח/פנסיה,  חברת  ע"י 
עבודת  במהלך תקופת  הפנסיה  לקופת  +מעביד(  עובד  )הפרשות 

העובד.
הגיעו  עד  העובד/ת  עבור  אלו  כספים  מנהלות  אלו  חברות  כאמור 
דמי  עמלה=  אלה  חברות  גובות  כך  עבור  ולאחריו,  הפנסיה  לגיל 
בשנים  העובד/ת.  של  מהחסכונות   20%-30% בין  המוערכים  ניהול 
מס'  וחסכון  בטוח  ההון  שוק  על  הממונה  ע"י  נערכו  האחרונות 
אלו  חברות  של  הרווחים  מתח  את  ל"צמצם"  שנועדו  רפורמות 
שהיו ועודם ע"ח העובד/ת, מטרה נוספת הייתה להקנות לעובד/ת 

עצמאות בניהול כספי הפנסיה שלו. 
מטרות אלו ראויות לכל שבח ואולם קיימת בהן בעיה אחת: מרבית 
וברזי  הרפורמות  ברזי  בקיאים  אינם  והמנהלים/ות  העובדים/ות 
האקטואריה, כיוון שכך יזמתי השנה תהליך מתמשך ואינטנסיבי של 
הערכות מתאימה לכך כאשר ביה"ח שכר את שירותיו של יועץ ביטוח 
לעבור  אמור  הרשאתם  ועפ"י  העובדים  בהסכמת  אשר  תלוי  בלתי 
תהליך  ולשדרוגם.  לשיפורם  בדיקה  תוך  הפנסיוניות  התוכניות  על 
זה החל מהכנת כלל האינפורמציה בעניין, העברתו לבדיקת היועץ, 
בחירת חברה מנהלת וכו', תהליך זה מתפרש על פני כ-8 חודשים 

ואמור להסתיים עד לסוף השנה.
יזכו  הצוברת  בפנסיה  העובדים  זה  כי באמצעות מהלך  אני תקווה 
בהגיעם לגיל הפרישה לחסכון פנסיוני גדול יותר ובמהלך עבודתם יהיו 
מוגנים בביטוחים מיטביים וכן שביה"ח ימשיך בתנופת התפתחותו 

ע"מ שנוכל להמשיך ולשלם את הפנסיה התקציבית כסדרה.
אני מאחלת לכל העובדים/ות והמנהלים/ות שנה של התחדשות, של 

צמיחה, בריאות ובשורות טובות.
חג שמח,
אורנה כהן

בני משפחת הרצוג היקרים,  
בשנים  ביה"ח  של  המאתגרות  השנים  אחת  לסיומה  מגיעה  כבר 
בחינות.                                                                                                  מכמה  חדש  לעידן  נכנס  ביה"ח  שבה  שנה  האחרונות. 
ראשית והבולט ביותר לעין, הכניסה המיוחלת למבנה החדש. לפני 
כשלושה חודשים, בטקס בנוכחות שר הבריאות, ראש העירייה, נציגי 
התורמים ומכובדים אחרים, חנכנו את הבניין ע"ש סמסון. הכניסה 
שעשינו  ביותר  המשמעותי  המבני  כשינוי  תירשם  החדש  למבנה 
ב-1968,  הנוכחי  למבנה  הכניסה  מאז  האחרונות.  בשנים  בביה"ח 
עברנו  ומודרני.  חדש  למבנה  ביה"ח  זכה  לא  שנה,   50 כמעט  לפני 

שיפוצים ושדרוגים אך זו הפעם הראשונה שנכנסנו למבנה חדש.

ולא "רק" "הקנקן" – אלא גם מה שיש בו. היכולת להרחיב שירותים 
שיש  מה  "את  גם  בעתיד  תשנה  משמעותיות  פונקציות  ולהוסיף 
השלמת  עם  הקרובות,  ובשנים  בחולים  יותר  טוב  לטפל  נוכל  בו". 
יתר הקומות, תתווספנה מחלקות חדשות מה שיאפשר מתן שירות 

לחולים רבים יותר. 

אך לא רק במבנה חל שינוי. שינוי גדול אחר, שפחות נראה לעין אך 
מורגש ע"י כל העוסקים בו, הוא הרפורמה בבריאות הנפש. בשנתיים 
לרפורמה  הבריאות  מערכת  נכנסה   ,2015 יולי  מאז  האחרונות, 
הביטוחית בבריאות הנפש. ההשפעות הן מרחיקות לכת וקשה, אולי 
בלתי אפשרי, לנבא לאן תוביל הרפורמה את כל מערך הפסיכיאטריה 
בארץ ואנחנו בתוכם. החולים קשים יותר, הצפיפות גואה והקשיים 
כל   – זו  במערכה  יחידים  איננו  גוברים.  רק  בטיפול  האובייקטיביים 
בתיה"ח לבריאות הנפש חשים באותן קשיים אך כידוע, אנחנו ייחודים 
לציין לשבח את המסירות  עלי  גב ממשלתי.  וללא  בהיותנו עמותה 
אין-קץ והעבודה הקשה מאד של הצוותים נוכח המצב הקשה ואני 
תקווה כי המאמצים הנעשים להקל על עבודתם יישאו פרי בקרוב. 
הפסיכיאטריה היא אבן יסוד של בית החולים ויחד נתגבר על הקשיים! 

הקשה  העבודה  ללא  היום,  שהוא  מה  היה  לא  החולים  בית  ואכן, 
התודה  מכתבי  מספר  החולים.  בבית  הצוותים  כל  של  והמסירות 
שאני מקבל מעיד כאלף עדים על המסירות של כל אחד ואחת מכם 
וזה לא יסולא בפז. עם תקווה זו ועם שאיפה לקידום יכולותינו להביא 
מזור לחולים רבים ככל הניתן ולמשפחותיהם, ויצירת תנאים טובים 
שייקלו על עבודת הצוותים, אנו נכנסים יחד לשנה החדשה. מי ייתן 
והשנה הבאה עלינו לטובה תביא בריאות ואושר לכולנו – בני משפחת 
הרצוג, למשפחותינו ומכרינו, צמיחה ושגשוג לביה"ח ובריאות ומרפא 

לכל החולים.
שנה טובה,
ד"ר יחזקאל קן  

הרצוג - המרכז הישראלי לטיפול 
בפסיכוטראומה ממשיך בפעילותו 
בארץ ומחוצה לה בהדרכה וטיפול 
בתחום הפסיכוטראומה. פרופ' דני 
ברום, מנכ"ל מרכז הטראומה, טס 
השנה פעמיים למקסיקו סיטי, כדי 

להדריך תרפיסטים מקומיים  בעקרונות 
הטיפול בפסיכוטראומה. בשני ימי 

הסדנה לקחו חלק כ-200 משתלמים 
מתחום הטיפול. עוד כ-400 תרפיסטים 

השתתפו בשתי הרצאות של פרופ' ברום 

שעסקו בהתפתחות בתחום המחקר 
והטיפול בפסיכוטראומה ובבניית חוסן. 
בין המשתתפים בהדרכות אלה קבוצות 

מטפלים העובדים בשני מרכזי טיפול 
בטראומה שנפתחו לאחרונה במקסיקו 

סיטי. הרצאות והדרכות נוספות בתחום 
נערכו ביוני 2017 בערים באזור מקסיקו 
   Colegio Israelita de mexico -סיטי וב
 Yiddishe -המוכר גם כ ORT )CIM-ORT(

.Shul

הרצוג - המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה:
סדנאות טראומה במקסיקו סיטי

פרופ' ברום מרצה בסדנה במקסיקו סיטי



כנס הפורום הירושלמי לדמנציה במרכז הרפואי הרצוג
מרצה אורח: פרופ' נתן הרמן מהמרכז הרפואי סאניברוק, טורונטו, קנדה                                   

ממגמת  ו-י"ב  י"א  כיתות  ומורי  תלמידי 
אוטוטרוניקה בביה"ס אורט בית הערבה, ערכו 
ב-14.6.17 מסיבת סוף שנה מרגשת למטופלי 
אגף פסיכיאטריה. זו השנה התשיעית שתלמידי 
ובשנים  זה מתנדבים באגף פסיכיאטריה  בי"ס 
האחרונות חוגגים יחד את סיום השנה.                                                                                                           

התלמידים והמורים השקיעו בהכנת חצר ביה"ס 
פנים  מסבירי  שלטים  תלו  קישטו,  למסיבה: 
ליוו  התלמידים  האורחים.  לכבוד  שולחן  וערכו 
את המטופלים משער הכניסה למקום האירוח 
ויחד רקדו, שרו ושיחקו משחקי חברה.                                                                                                               

פסיכיאטריה  תעסוקה  אחראית  לוין,  ריטה 
וגריאטריה: "כמדי שנה העניקו המטופלים לכל 
היה  המעמד  הוקרה.  תעודת  תלמיד-מתנדב, 
התנדבות  רכזת  רפאלי,  אילנית  מאד".  מרגש 
בביה"ס: "ההתנדבות הלא קלה של התלמידים 
הרצוג,  הרפואי  במרכז  פסיכיאטריה  באגף 
גילוי  תוך  המטופלים  עם  אישי  לחיבור  הובילה 
אכפתיות ונתינה מצד התלמידים".                                                         

תלמידי אורט בית הערבה 
למען מטופלי  

אגף פסיכיאטריה

השירות הסוציאלי:
פרויקט "טעם של פעם" בשיתוף מדרשת הרטמן

כנס הפורום הירושלמי לדמנציה נערך לאחרונה 
במרכז הרפואי הרצוג.

הרמן,  נתן  פרופ'  היה  בכנס  האורח  המרצה 
פסיכיאטר-גריאטר מהמרכז הרפואי סאניברוק, 
לטיפול  שם  בעל  מומחה  קנדה,  בטורונטו, 
בהפרעות התנהגות בדמנציה.                                                                                     

המשותף  לדמנציה,  הירושלמי  הפורום 
נוירולוגים, פסיכיאטרים ומטפלים  לגריאטרים, 
מדי  מתכנס  הבריאות,  מקצועות  מתחום 

פרויקט קהילתי יוצא דופן - "טעם של פעם" - 
נערך בחודשים האחרונים במרכז הרפואי הרצוג, 
והסטודנטיות  הסוציאלי  השירות  בהנחיית 
העברית,  מהאוניברסיטה  סוציאלית  לעבודה 
תלמידות  ובשיתוף  אפרים,  וספיר  כהן  עמית 
באה  הפעילות  בירושלים.  הרטמן  ממדרשיית 
ליצור חיבור בין הקהילה למטופלים דרך נושא 

המזון והקשר הרגשי שלו לזיכרונות חיים.

במדרשיית  מפגש  כלל  התהליכי  הפרויקט 
הגיל  לנושא  התלמידות  נחשפו  בו  הרטמן 
השלישי, סיור במחלקות האשפוז ומפגש נוסף 
אספו  במהלכו  ארוכות  אישיות  שיחות  של 
וזיכרונות  מתכונים  מהמטופלים  התלמידות 
שנערך  הסיום  באירוע  להם.  קשורים  חיים 
חוברת  את  מטופל  כל  קבל  ב-18.6.17, 
המתכונים שנאספו )מרק עוף פרסי, אינג'ירה 
יונית צברי,  וטעם מתבשילי המתכונים.  ועוד( 
היה  "המפגש  הסוציאלי:  השירות  מנהלת 
משמעותי, מרגש ומלא סיפוק לכל המעורבים".    

ודילמות  טיפוליות  גישות  במחקרים,  ודן  שנה 
אבחנתיות.

לפסיכיאטריה  המחלקה  מנהל  הרמן,  פרופ' 
לנוירו-פרמקולוגיה  והמעבדה  גריאטרית 
על  בכנס  הרצה  סאניברוק,  הרפואי  במרכז 
דילמות אבחנתיות וטיפול בסימפטומים נוירו-

פסיכיאטרים בדמנציה.

הוא הציג נתוני מחקר שערך לגבי מתן תרופות 
בדמנציה והזמן הנכון להפסיקן.

במחקר נמצא כי אם אין הטבה ברורה כתוצאה 
למנוע  יכולה  הפסקתן  תרופות,  מלקיחת 
עומס  ולהוריד  רצויות  בלתי  לוואי  תופעות 

תרופתי.

האירוע הסתיים בדיון מסכם בהנחיית ד"ר יקיר 
הרפואי  במרכז  הרפואי  קאופמן, מ"מ המנהל 

הרצוג.

בעובדים  בביה"ח  התמקדנו   2017 בשנת 
עם  ביותר  האינטנסיבי  במגע  הבאים 
העזר  כוחות   – ומשפחותיהם  המטופלים 
המקצועי  הפיתוח  תכנית  מטרת  והאחיות. 
כלים  ונתינת  הצוותים  העצמת  הייתה 
היומיום  בחיי  יותר  טובה  להתמודדות 

במחלקות.
כוחות  בהכשרת  התחלנו 
לתכנית  ישיר  כהמשך  העזר, 
 ,2016-2015 בשנת  שהחלה 
מור,  רביב  הארגוני  היועץ  עם 
תהליכים  בליווי  המתמחה 
על  דגש  הושם  בריאות.  בארגוני 
ולחצים  שחיקה  עם  התמודדות 
למטופל  איכותי  שירות  ומתן 
הסדנאות  במהלך  ולמשפחתו. 
השירות  במאפייני  דיון  נערך 
שיקומי- לבי"ח  הייחודיים 

ובדילמות  גריאטרי-פסיכיאטרי 
העולות ממאפיינים אלו. בהמשך 

הסדנא, המשתתפים קבלו כלים להתמודדות 
משפחותיהם  ובני  מטופלים  עם  אפקטיבית 
הסדנאות  בין-צוותית.  תקשורת  ולשיפור 
שנועדו  חווייתיים  ותרגולים  התנסויות  כללו 

להעצים את חווית המשתתפים.

אלו. בשנה הבאה נמשיך בסדנאות אלו לכל 
האחים בביה"ח.

תקווה  וכולנו  העובדים  לכל  טובה  שנה 
לפתח,  נמשיך  לטובה  עלינו  הבאה  שבשנה 
העובד  הסיעודי  הצוות  את  ולהעצים  לקדם 

במסירות רבה יום יום.
שנה טובה,

ומקצועות  סיעוד  אגף  מנהלת  לוי,  צביה 
הבריאות

חלון לאגף סיעוד ומקצועות הבריאות:
שנת 2016 בסימן "העובד במרכז"

אחיות  בהכשרת  התחלנו  השנה  במהלך 
משמרת  כאחראיות  המתפקדות  מוסמכות 
סדנה  ימי  שני  כללה  ההכשרה  במחלקות. 
ההכשרה  מטרות  מור.  רביב  ע"י  והועברה 
משמרת  אחראית  תפקיד  תפיסת  בניית  היו 
השורה  מן  אחות  בין  מעבר  על  בדגש 
לקשיים  מענה  מתן  ניהולי;  בתפקיד  לאחות 
מתמודדות  איתם  ולדילמות 
כלים  ומתן  המשמרת;  אחראיות 
השונות.                                                                                                           להתמודדויות  יישומיים 
דיונים  נערכו  ההכשרה,  במהלך 
בתפיסת  היתר  בין  שעסקו 
המשמרת  אחראית  תפקיד 
ניהולי  תפקיד  מהות  ובהבנת 
פן  בקידום  ורבדיו;  מורכבותו  על 
השירות במחלקה ובדרכים יעילות 
בעת  וזמן  משאבים  צוות,  לניהול 
ניהוליות  ובדילמות  המשמרת; 
איתן.  להתמודדות  והדרכים 
פעיל  חלק  לקחו  המשתתפים 
בדיונים, בתרגילים ובמשחקי תפקידים.       

המשתתפים בשתי התכניות הביעו שביעות 
על  הסיעוד  להנהלת  והודו  גבוהה  רצון 
סדנאות  בקיום  והמשאבים  הזמן  השקעת 

פרופ' הרמן בכנס הפורום הירושלמי לדמנציה

חוברת המתכונים בידי המטופלים

מסיבת סוף שנה בבי"ס בית הערבה עם מטופלי אגף 
פסיכיאטריה



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

מנהלת המרפאה הקהילתית לבריאות   ● ד"ר ביתיה פרידמן 
הנפש    

ברכות

● ליזנה דטלה מהמחלקה להנשמה - מבוגרים ד' להולדת הבת
● לשלומית חטואל מהשירות הסוציאלי להולדת הבן                                                                                  

תנחומים

● לד"ר מיכל אייזנברג מהמחלקה לשיקום על מות האם
● ליקבה אסגיה מהמחלקה להנשמה-מבוגרים ה' על מות האם

● לאירנה בילואוסקו מהמחלקה להנשמה-מבוגרים ד' על מות האם
● לחנה כליפה מהמחלקה לשיקום על מות האם        

המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצער המשפחות עם פטירתם של 
גמלאי המרכז הרפואי: יחיאל כתריאלי ואלי בניסטי ז"ל.  

מאפריל 2017 נוספו למרכז הרפואי כ-20 עובדים חדשים.

פרשו לגמלאות

מלשכת מנכ"ל                                                                    ● אסתר הרשטיק  
מהנהלת הסיעוד ● רבקה לבאל  

מהמחלקה להנשמה - מבוגרים א' ● בליאנה שולץ  
מהמחלקה לבריאות הנפש - נשים ● לובה שפיץ  
מנהל המחלקה לשירותים הטכניים ● צבי ששון  

המשך עשייה פוריה

מינויים

סגנית מנהלת המחלקה לסיעוד מורכב ● ד"ר אולגה רודוי  
רכזת תחום מתנדבים ● לירון בן נון  

מנהלת המחלקה לבריאות הנפש - גברים ● ד"ר יבגניה גלפין  

קצרים

שירותי הפיזיותרפיה:
"יום הפיזיותרפיה" בסימן אורח חיים פעיל בגיל המבוגר    

ן  י צו למי  העו ה  ותרפי י ז הפי ע  שבו
 2 .11 .16 ב- ג  הרצו אי  הרפו במרכז 
רח  או  – ם  י לחי ם  י שנ "הוספת  מן  בסי
ושא  . זה הנ ר" ג ל המבו י ל בג ם פעי י חי
ה  ותרפי י ז הפי ע  שבו ן  ו לצי שנבחר 
 , למי העו ה  ותרפי י ז הפי ן  ו ארג י  ע"
ם  דו לקי העמותה  ם  חברי בו 
י  נ ו ארג ו בישראל  ה  ותרפי י ז הפי

ם. לי דו ה הג ותרפי י ז הפי
ב  הצי ה  ותרפי י ז הפי תי  רו שי ות  צו
קה  בדי עמדות  ההרצאות  לם  באו
וחתם  י  פנ ו ג כושר  ו משקל  י  ו ו לשי
ושא  בנ בהרצאה  לות  הפעי ום  י את 
ת.                                                         י פנ ו הג ת  לו הפעי בות  חשי
תי  רו שי מנהלת  ארד,  י  רחל
יתה  הי ת  ו ענ "ההי ה:  ותרפי י ז הפי
אי  בדי המרכז הרפו 50 מעו כ- לה ו גדו
ת.  לו בפעי חלק  לקחו  ם  ומבקרי
כר  י נ ם ו י נ י ו מצו ו הי ם שקבלנ בי המשו

 . ם" לכל אחד מהמשתתפי ו  שתרמנ

    • א  חרי 20 שנה פורשת אליזבטה  סמרטנקו 
מעבודתה כאחות באגף מחלות ממושכות. 
ומנהלים,  רופאים  לעבודה,  עמיתים 
בדבריהם  הדגישו 
הפרידה  באירוע 
עבודתה  את 
 , ת י ע ו צ ק מ ה
ה  ת ד מ ת ה
 . ה ת ו ר י ס מ ו
משפחות  נציגת 
ם  י ל פ ו ט מ ה
על  לה  הודתה 
שגילתה  הדאגה 
כלפי החולים. אורנה כהן, משנכ"ל: "שידרת 
שצריך  מה  בדיוק  וביטחון,  רוגע  בעבודתך 
נאמן  לעובד  ראויה  דוגמה  זוהי  כל מטופל. 

ומצוין". )אוק 16(

סיטי-ירושלים,  בסינמה  חגיגי   באירוע   •
עובדים  נפרד המרכז הרפואי הרצוג משני 
חיה  ותיקים. 
רכזת  הלר, 
ם  י ב ד נ ת מ
ציבור  ופניות 
לאחר  פרשה 
26 שנות עבודה 
ששון,  וצבי 
מחלקת  מנהל 

שירותים טכניים לאחר 36 שנה.
המנכ"ל, ד"ר יחזקאל קן והמשנכ"ל, אורנה 
כהן, הודו לפורשים על השנים הרבות בהן 
ליוו את המרכז הרפואי במסירות ונאמנות. 

)ינו17(

פרישות עובדים ומנהלים                                                                                                                    

• האירוע לכבוד פרופ' דוד גרינברג, מנהל 
המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש, נערך 
במעמד הנהלת המרכז 
מנהלים  הרפואי, 
פרופ'  ועובדים. 
ממייסדי  גרינברג, 
הקהילתית,  המרפאה 
מסוגה  מהוותיקות 
בארץ, פורש מעבודתו 
לאחר 34 שנות עבודה. כל הדוברים באירוע 
והרגישות  המקצוענות  הידענות,  את  ציינו 
המנכ"ל  גרינברג.  פרופ'  את  המאפיינת 
והמשנכ"ל הודו לפרופ' גרינברג על עשייתו 
ולפיתוח  לקידום  ומסירותו  השנים  רבת 

המרפאה הקהילתית. )יוני 17(

ליכטנברג, מנהל המחלקה  • פרופ' פסח 
 30 לאחר  פורש  הנפש-גברים,  לבריאות 
עבודה.  שנות 
שנערך  באירוע 
פרישתו  לרגל 
ו  פ ת ת ש ה
ההנהלה,  נציגי 
ם  י ת י מ ע
ה  ד ו ב ע ל
ם  י ל פ ו ט מ ו
מהמחלקה לבריאות הנפש-גברים שהודו לו 

על הטיפול וההקשבה הרבה שגילה.
לדרך  עכשיו  יוצא  "אני  ליכטנברג:  פרופ' 
מאמין  אני  בו  שונה  טיפולי  למודל  אחרת, 
ורוצה לפתח. אשמור על קשר עם המקום 

היקר הזה".

"יום הפיזיותרפיה" במרכז הרפואי הרצוג


