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מצוינותו של בית החולים לוינשטיין קיבלה הכרה, כאשר לפני כשנה בית החולים קיבל את תו התקן 
הבינלאומי לאיכות ובטיחות והחברה הבינלאומית, ה-JCI, אשר בדקה אותנו ביסודיות רבה, העניקה 

לביה”ח ציון 99.2, אחד הגבוהים שניתנו במבדק הזה. הטקס בו הוכרז על תוצאות המבדק היה 
מרגש במיוחד, כאשר הבקרים תיארו כשדמעות בעיניהם את המחמאות ששמעו עלינו ממטופלינו. 

בימים הקרובים נעבור שוב מבדק דומה, כשהפעם יבדקו אותנו עמיתים מבתי חולים של כללית, כחלק מההכנות  לקראת מבדק האיכות והבטיחות 
הבינלאומי הבא, שצפוי להתקיים בעוד כשנתיים. בית החולים לוינשטיין מתכוון לשמר את הישגי המבדק הקודם ואנחנו ממשיכים בפעילות מתמדת 

כדי לשמור על האיכות והבטיחות בבית החולים. לשיפור הבקרה והערכת התוצאים במערכת שלנו, אנחנו שוקדים על פיתוח מדדי איכות ייחודיים, אשר 
ישקפו נכונה את הפעילויות הייחודיות ומטרות הטיפול ברפואת השיקום. 

תרומה חשובה לשימור הצלחותיו של בית החולים ולקידומן יש למינויים אחדים, מהשנה האחרונה, לתפקידי מפתח בשדרה הניהולית שלנו: ד”ר ילנה 
איידינוב למ”מ מנהלת המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה, הגב’ גילה רגב למנהלת הסיעוד, ד”ר שרון שקלאי למנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער, 

ד”ר אירינה צווקר למנהלת היחידה לאשפוז יום וד”ר דבורה אשר למנהלת המחלקה לשיקום מוחי ג’. תרומה נוספת ליכולת הרפואית שלנו הביאו אתם 
הרופאים המתמחים שנקלטו בשנה האחרונה, אתם הגענו לשיא שלא ראינו שנים רבות, במספר המתמחים בבית החולים ובאיכותם. 

האיכויות האנושיות של בית החולים נתמכות גם ע”י הפיתוחים שלנו, אשר באים לביטוי בעבודתנו ונפוצים בעולם הרחב. ביניהם סולם ההערכה התפקודי 
לנפגעי חוט שדרה, SCIM, שנמצא בשימוש רחב היקף בארצות רבות ומכוון מטפלים להשגת מטרות טיפוליות שהגדרנו. בשנה הזו סיימנו לפתח גרסה 
רביעית של הכלי ובשבועות אלה מתחיל מחקר בינלאומי רחב היקף לתיקוף הגרסה הזו. תמיכה נוספת לאיכויותינו נותנים העזרים הטכנולוגיים הרבים 

שבידי המטפלים והחוקרים שלנו ובשנה הזו, בעקבות יזמתו של מנכ”ל כללית, אלי דפס, אנחנו בתהליך רכש של סדרת טכנולוגיות מתקדמות, רובוטיות, 
שיעלו אותנו מדרגה נוספת בסולם האפשרויות הטיפוליות שלרשותנו.

מלאכת רפואת השיקום המסורה מתנהלת תוך כדי עבודות השיפוץ והבינוי באגף המרכזי ובקומות התחתונות של אגף הלנברג שנפתח לפני שלוש 
שנים. המבקרים בלוינשטיין לא יכולים לפספס את תכונת השיפוץ שקיימת בכל מקום. אנו עושים את כל הניתן כדי למזער את ההפרעות ועדיין נדרשים 

מהצוות, המטופלים והמשפחות אורך רוח והסתגלות לתנאים פחות נוחים באופן זמני, למען רווחת העתיד. בשבועות הקרובים תסתיים בניית הקומות 
התחתונות של אגף הלנברג, בהן הרחבת הקומה הטיפולית וקומת הלובי שתשמש ככניסה המרכזית לבית החולים ובסוף אוקטובר צפויה חנוכה רשמית 

של האגף בשלמותו. 

 בשנה הזו הצגנו בפני ההנהלה הראשית טיוטת תכנית-אב של בית החולים לוינשטיין לעשרות השנים הבאות, עם תכנון מפורט יותר לעשור הקרוב. 
זו תכנית שהוכנה לאחר סיעור מוחות שנערך בשנים האחרונות בתוך בית החולים, שנשענת על מסורת העבר המפוארת של בית החולים ומכינה אותו 

להתמודדות עם צרכי העתיד. נכללים בה הרחבת תחומי שיקום קיימים ופיתוח חדשים, הרחבת המחקר והפיתוח בכל תחומי רפואת השיקום, ארגון 
חדש של תפיסת ההפעלה בתהליכים מרכזיים בביה”ח, פיתוח מיזמים חדשים עם זיקה לשיקום בבית החולים וגיבוש מחדש של תפיסת ההפעלה 

בשעת החירום. היא כוללת בינוי נוסף ופיתוח של כל שטח בית החולים וגם דרכים חדשות למימון הפיתוח והפעילות. חלקים מהתכנית נמצאים כבר 
בשלבי תכנון מעשי לביצוע בזמן הקרוב.

אני מבקש להודות לכל עובדי בית החולים לוינשטיין, שבמסירות, מקצועיות וחריצות, משך כל ימות השנה, נותנים למטופלינו בריאות, איכות חיים ותקווה 
ותורמים להישגים הנפלאים של בית החולים.

לכולכם, לידידי בית החולים בארץ ובעולם ולמשתקמים ובני משפחותיהם, אני מאחל קיץ נעים וקריר וחופשות מהנות!

שלכם,

פרופ’ עמירם כ“ץ

מנהל בית החולים

ידידים ועובדים יקרים,

חלפה שנה מאז יצא לאור הגיליון האחרון של עיתון בית החולים. בשנה הזו המשכנו לפעול 

כתמיד כדי להקנות תוחלת חיים מרבית ואיכות חיים מיטבית למרב מטופלים, באמצעות אנושיות, 

חמלה, טיפול רפואי-שיקומי ושירות מעולה להם ולמשפחותיהם. המשכנו גם להוביל בארץ 

ובעולם, באיכות ובחדשנות ברפואת השיקום, בטיפול בלימוד האקדמי, בהוראה, במחקר, בפיתוח 

ובהכשרת צוותים שיקומיים. המשכנו להביא לביטוי את היתרון האיכותי שנובע מהמומחיות 

הייחודית של כל אחת ממחלקות בית החולים בתחומה.



חדשות הבית

ד"ר שרון שקלאי 
 מנהלת המחלקה 

לשיקום ילדים 
ונוער בבית 

החולים לוינשטיין
ד"ר שרון שקלאי )49( מונתה למנהלת 

המחלקה לשיקום ילדים ונוער בבית החולים 
לוינשטיין.

ד"ר שקלאי היא בוגרת ביה"ס לרפואה של 
אוניברסיטת תל אביב ומומחית ברפואת ילדים 

ורפואת שיקום.

בשנת 2006 עברה ד"ר שקלאי השתלמות 
 Cleveland Clinic בשיקום ילדים בביה"ח

שבארה"ב.

 בתפקידה האחרון שימשה ד"ר שקלאי 
 כרופאה בכירה במחלקה לשיקום ילדים 

ונוער עד למינויה בספטמבר 2014 כממלאת 
מקום מנהלת המחלקה. בשנים 2013-2014 

 ניהלה את התחנה לילדים נפגעי תאונות 
בבית החולים. 

 גילה רגב 
מנהלת הסיעוד 

החדשה של בית 
החולים לוינשטיין

 גילה רגב )56( מונתה למנהלת הסיעוד 
 בבית החולים לוינשטיין והצטרפה להנהלת 

 בית החולים. גילה רגב הינה אחות מוסמכת 
ובעלת תואר שני במנהל מערכות בריאות 
 מטעם אוניברסיטת בן גוריון ובעלת תואר 

ראשון בסיעוד מטעם אוניברסיטת תל אביב.

היא סיימה את לימודי הסיעוד בשנת 1982 
ומאז עובדת בבית החולים לוינשטיין. בתחילת 

דרכה בבית החולים עבדה כאחות במחלקה 
לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה וב–15 השנים 

האחרונות שימשה כאחות אחראית. במסגרת 
עבודתה ארוכת השנים במחלקה לטיפול נמרץ 

ושיקום ההכרה, רגב יזמה, הובילה ופיתחה 
תהליכים רבים לשיפור השירות ואיכות הטיפול 

הניתנים למשתקמים ולבני משפחותיהם. 

בנוסף לכך, גילה רגב מילאה תפקידים מגוונים 
בהנהלת הסיעוד בבית החולים. בין השאר 

היתה אחות כללית והובילה את התהליך 
המוצלח לקבלת תו התקן לאיכות ולבטיחות. 

בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 42016

מובילות בשיקום

ד"ר ילנה איידינוב
מ"מ מנהלת 

 המחלקה 
לטיפול נמרץ 

ושיקום ההכרה
ד"ר ילנה איידינוב, המכהנת גם כסגנית מנהל 

בית החולים לוינשטיין משנת 2013, מונתה 
למ"מ מנהלת המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום 

ההכרה. קודם לכן שימשה כרופאה בכירה 
במחלקה לשיקום שדרה בין השנים 2015-2008.

 ד"ר איידינוב סיימה לימודי רפואה ברוסיה 
ב-1986, התמחתה ברפואה פיזיקאלית ושיקום 

בלוינשטיין וסייימה לימודי המשך בביה"ס 
ללימודי רפואה מתקדמים באוניברסיטת ת"א. 

היא שותפה לעבודות מחקר בתחום שיקום 
השדרה ובשנה האחרונה מובילה מספר 

מחקרים בתחום שיקום ההכרה. 

מאז יולי 2015 הכניסה ד"ר איידינוב בפעילות 
המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה מספר 

שינויים ששיפרו את הזמינות לקליטת מטופלים, 
מכינים את המחלקה לקליטת מיועדים לגמילה 
מהנשמה והשיגו שיפור נוסף בתוצאות הטיפול, 

שבאות לידי ביטוי במדדי האיכות שנבדקו.



 ד"ר דבורה אשר
 מנהלת המחלקה 

 לשיקום מוחי ג'
בבית החולים לוינשטיין

ד"ר דבורה אשר מונתה למנהלת המחלקה לשיקום מוחי ג', אחת משתי 
המחלקות המטפלות בעיקר בחולים לאחר אירוע מוחי, בבית החולים 

לוינשטיין.

 ד"ר אשר מציינת: "אני רואה אתגר גדול בניהול המחלקה ושמה 
 לעצמי למטרה לקדם את שגרת העבודה הקלינית, לעסוק בפיתוח 

 אקדמי ובמחקר ולשפר את שביעות הרצון של המטופלים במחלקה 
ובני משפחותיהם".

ד"ר דבורה אשר היא בוגרת ביה"ס לרפואה של הדסה והאוניברסיטה 
העברית בירושלים, מומחית ברפואה פיזיקאלית ושיקום והשתלמה 

בשיקום פגיעות מוחיות במרכז השיקום בטורונטו, קנדה.

 בתפקידיה הקודמים ד"ר אשר שימשה כמנהלת היחידה לשיקום 
פגיעות מוחיות בבית החולים אלין, כרופאת השיקום של המחוז הדרומי 
בקופ"ח מכבי וכאחראית השירות האמבולטורי לשיקום פגיעות מוחיות 

בביה"ח שיבא.

 ד"ר אירינה צווקר 
 מנהלת היחידה 

 לאשפוז יום 
בבית החולים לוינשטיין

ד"ר אירינה צווקר מונתה למנהלת היחידה לאשפוז יום בבית החולים 
לוינשטיין. היחידה מיועדת לחולים שזקוקים לטיפול שיקומי מורכב בבית 

חולים אך לא לאשפוז מלא.

ד"ר אירינה צווקר, מציינת: "בעידן של קיצור משכי האשפוז אני רואה 
חשיבות רבה בהרחבת שירות של אשפוז יום כחלק מרצף טיפולי, כחוליה 
מגשרת בין אשפוז מלא לטיפולי בית או מכון ועד חזרה לתפקוד מרבי עד 

כמה שניתן. אני רואה אתגר בניהול אשפוז היום השיקומי בבית החולים 
לוינשטין. הנני מתכננת להביא לשיפור השירות, לקיצור זמני ההמתנה 

ולהבטיח רצף טיפולי בשיקום תוך שמירה על איכות טיפול ושאיפה 
למצוינות. בנוסף, ברצוני לעודד ולפתח את תחום המחקר ביחידה".

ד"ר צווקר סיימה לימודי רפואה ברומניה ומומחית ברפואה פיזיקאלית 
ושיקום. היא בעלת תואר שני במנהל מערכות בריאות מטעם אוניברסיטת 

תל אביב.

ד"ר צווקר סיימה את ההתמחות ברפואת שיקום בלוינשטיין ולאחר 
שעזבה את בית החולים ניהלה מחלקה שיקומית גריאטרית ב"בית בלב" 
מרשת מכבי. בשנת 2003 הקימה את מערך אשפוז היום של "בית בלב" 

ושימשה למעלה מעשור כמנהלת מערך השיקום ויועצת שיקומית של 
רשת "בית בלב". 

בחודשים האחרונים מונו מספר נשים לתפקידי מפתח בבית החולים. נשים אלה 
מובילות, כל אחת בתחומה, ומתווספות לשדרה הניהולית שמביאה את צוות בית 

החולים והמשתקמים לשיאים חדשים
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ארגז + �בל + גגו�

קנה קלנועית 
:וקבל אביזרי

מתנה!
בשווי 5,500 ש“ח

ג לכ מגיע הכי טוב שיש!
בגלל האיכות!!!בגלל האיכות!!!

הבא את הקלנועית הישנה של�
וקבל הצעה לקלנועית חדשה!

טרייד-אי� בקרוזר!

שירות השכרת 
קלנועיות

חדש!

מהרו להתקשר! מרכז שירות ומכירה ארצי!

www.cruiser770.co.il בקרו באתר הבית שלנו לפרטי נו�פי

דר� העצמאות 10, יהוד. שעות פתיחה ימי א‘-ה‘ 9:00-19:30, ימי ו‘ וערבי חג 9:00-13:30 המבצע כפו� לתקנו� החברה. אי� כפל מבצעי
. אפשרות ג
 בתשלו
 צ‘קי
 ואשראי. ט.ל.ח.

היבוא� המורשה והבלעדי של חברת הארטווי הבינלאומי

 !!!�מגוו� רחב של דגמי קלנועיות מחכה רק לכ�!!! מגוו� רחב של דגמי קלנועיות מחכה רק לכ

אמינות ובטיחות מעל לכל!

מגיד אברהמי, המנהל האדמניסטרטיבי של 
ביה"ח לוינשטיין, מספר בגאווה כי לראשונה 

בישראל, מטופל יכול לצפות בתוכנית הטיפולים 
היומית או השבועית שלו שמתעדכנת כל הזמן. 

"היות והמטופלים בלוינשטיין מלווים בדרך 
כלל בבני המשפחה במהלך השיקום, יש גם 

אפשרות שבני משפחה או אנשים מטעמם 
יקבלו הרשאה לצפות ביומן ולהתחבר אליו", 

מוסיף אברהמי.

שלומי גריידי, מנהל המיחשוב בביה"ח לוינשטיין 
 מוסיף: "מדובר במערכת ייחודית, שפותחה 
 על ידי בית החולים לוינשטיין ומוזנת אונליין

כל 7 דקות מתוכנה לניהול זמן המטופל 
)קורטקס( המפגישה בין צרכי המטופל וזמינותו, 

על מנת להבטיח תיאום מלא בין הטיפולים 
והמטפלים. המערכת נבדקה במסגרת פיילוט 
ראשוני במחלקה לשיקום ילדים ונוער ולאחר 

שנמצאה כמוצלחת וזכתה לשביעות רצון 
גבוהה בקרב המטופלים ובני משפחותיהם, 

הוטמעה בכלל מחלקות בית החולים".

בימים אלה מקבלים המשתקמים בלוינשטיין 
הודעות במייל או באמצעות מסרון לטלפון 

הסלולרי על השירות החדש עם קישור 
למערכת. במקביל הצוות הסיעודי במחלקות 
עבר הדרכה בכדי לסייע למטופלים בתהליך 

הכניסה למערכת. בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 62016

בית החולים לוינשטיין פועל כל העת 

 לשיפור השירות וחווית המטופל. 

במסגרת זאת השיק בית החולים לאחרונה 

שירות חדש למשתקמים שמאפשר 

למטופל להתחבר למערכת אינטרנטית 

המציגה בתצוגת יומן את תוכנית הטיפולים 

האישית שלו. ההתחברות למערכת,  

אשר מתבצעת באמצעות ת.ז. וסיסמא, 

מתאפשרת בכל עת ומכל מקום באמצעות 

מחשב, טאבלט, טלפון סלולרי או מערכת 

המולטימדיה המוצבת מעל מיטת 

המטופלים באגף החדש ע”ש הלנברג.

 שירות חדש למשתקמים 
בבית החולים לוינשטיין:
יומן מטופלים באינטרנט עם אפשרות 
התחברות למערכת בכל עת ומכל מקום
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תרגול מציאות בשיקום

המכון לריפוי בעיסוק בלוינשטיין חנך 
לאחרונה מתחם טיפולי חדש תחת 
הכותרת: "החדר התפקודי". מדובר 

בחדר ססגוני ומגוון שכולל מספר 
אזורים ומיועד לתרגול מוחשי ואמיתי 

של ליבת הטיפול ברפוי בעיסוק- 
התפקוד בחיי היום יום.

ד. בת 40,  נשואה ואם לשתי בנות, הגיעה 
לשיקום בלוינשטיין לאחר ניתוח להסרת 

גידול מוחי. בעקבות הניתוח נראים ליקויים 
קוגניטיביים ומוטוריים והיא סובלת מירידה 

תפקודית שבאה לידי ביטוי בתחומים של 
ניהול משק בית וטיפול בילדיה. כחלק 

מהטיפול בריפוי בעיסוק היא הוזמנה לתרגל 
ב"חדר התפקודי" מיומנויות שונות כגון: 

תכנון ארוחה למשפחתה, רכישת מוצרים 
בחנות וחישוב העודף אותו היא אמורה לקבל 

מהמוכר. במתחם השירות שבחדר תרגלה 
הכנסה והוצאה של בגדים ממכונת כביסה, 

תליית הבגדים לייבוש, קיפול הבגדים ומיונם 
 בארון לפי בני המשפחה/ קיץ-חורף.  

בסיום התרגול דווחה ד.: "התרגול בחדר 
התפקודי החזיר לי את הביטחון לבצע מטלות 

בבית, אני יוצאת הביתה עם תחושה של 
יכולת וזה מאוד משמח אותי".

בטיפול בריפוי בעיסוק מסייעים אנשי 
המקצוע במציאת הדרך למעורבות וביצוע 

במגוון עיסוקים בעלי משמעות עבור 
המטופלים, על מנת לאפשר להם להשתתף 

במארג החיים ובכך לשמור על בריאותם 
ואיכות חייהם. עיסוקי היומיום השונים, 

הבסיסיים )לבוש, רחצה, אכילה, טיפוח עצמי, 
היגיינה(,  והמורחבים )לימודים, עבודה, ניהול 

משק בית, פנאי ועוד( הם מוקד העשייה 
המרכזית בריפוי בעיסוק. ההתערבות 

המקצועית מדגישה את חשיבות מעורבות 
האדם בבחירת עיסוקים משמעותיים עבורו 

מתוך עניין ובחירה עצמית.

המרפא בעיסוק מנתח את עוצמותיו ואת 
קשייו של האדם, את הפעילות שהאדם 

מבקש לבצע ואת הסביבה שבה מתבצעת 
הפעילות. על פי התוצאות, מתכנן המרפא

 בעיסוק התערבות שתשפר את תפקודו של 
האדם. לעיתים ההתערבות תהיה בשיפור 

יכולותיו של האדם וכישוריו לביצוע העיסוק, 
ולעיתים ההתערבות תכלול התאמות ושינויים 

על מנת שהאדם יוכל להצליח לתפקד 
ולהשתתף בעיסוק המשמעותי לו.

בעיסוק או בסביבה בה מתבצעת הפעילות,
פעילויות יומיום מורחבות בבית ובקהילה, הן 

בעלות משמעות מרכזית להשגת עצמאות 
תפקודית של האדם בסביבה בה הוא 

מתגורר. קיימת משמעות מרכזית לתרגול 
מיומנויות אלו בסביבה המדמה את המציאות. 

ועל כן הוקם בבית החולים "חדר תפקודי" 
המדמה פעילויות אלו, כשלב מקדים ליציאה 

לתרגול בסביבה הטבעית, האמיתית. וזאת 
כחלק מתהליך השיקום וההכנה לחזרה 

לתפקוד בקהילה.

החדר מיועד לכלל המטופלים ומשרת את 
כל מחלקות האשפוז בלוינשטיין. בחדר ניתן 

לאמן ולתרגל מיומנויות שהמטופלים נדרשים 
 להם בחזרה לחיי היום יום, הן בבית 

והן בסביבת המגורים והעבודה. המטופלים 
מתרגלים מיומנויות קוגניטיביות-תפקודיות 

כמו פתרון בעיות, שיפוט, שמירה על בטיחות, 
תכנון, ארגון ובקרה. בנוסף מדובר על תרגול 
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קוגניטיביות- מיומנויות  מתרגלים  “המטופלים 
על  שמירה  שיפוט,  בעיות,  פתרון  כמו  תפקודיות 

בטיחות, תכנון, ארגון ובקרה.”

הריפוי בעיסוק מציגים:

מאת: ליאת לבני-דורון, נג'את גזאווי, המכון לריפוי בעיסוק, ביה"ח לוינשטיין



מיומנויות מוטוריות כמו נשיאות משקל, יכולת 
עבודה בעמידה וישיבה לסירוגין, תפקוד ידני 
של מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, תיאום 

דו צדדי, וכן מיומנויות הנדרשות לקראת 
חזרה לעבודה: הרגלי עבודה, איכות וקצב 

עבודה, בקרת איכות ויכולת התמדה.

החדר התפקודי כולל מספר מתחמים:

"לוינשופ" - סופרמרקט קטן וססגוני 
המאפשר תרגול של ביצוע קניות על שלל 

האתגרים שהפעילות מספקת לנו. צוות 
הפיתוח המקצועי בנה מערכי טיפול הכוללים: 

עריכת רשימת קניות בהתאם לצרכים, 
תכנון תקציב קניה, חישוב סכומי כסף ועודף, 

הפעלת שיקול דעת בבחירת מוצרים על 
פי קריטריונים שונים ועוד. בנוסף למתחם 
המוחשי של הסופר מרקט, קיים בחדר גם 
מתחם וירטואלי של סופרמרקט המאפשר 

 גיוון באופן ומורכבות התרגול. 

התרגול כאן נעשה דרך פעילות 
אינטראקטיבית ממוחשבת המדמה קנייה 

בסופר מרקט.

חדר שירות ביתי הכולל מכונת כביסה, מייבש 
כביסה, מתלה לכביסה ועמדת גיהוץ. מטרת 

מתחם זה היא לתרגל מיומנויות הקשורות 
לטיפול בכביסה: מיון בגדים, שימוש במכונת 

כביסה ובמייבש וכן תלייה, גיהוץ, וקיפול 
הבגדים.

את המתחם הזה משלים מתחם נוסף 
המדמה חדר מגורים וכולל ארון בגדים ומיטה. 
בחדר זה ניתן לתרגל ארגון ומיון בגדים בארון 

וכן סידור מצעים של מיטה.

מתחם משרדי הכולל פינת עבודה: שולחן, 
מחשב, מכונת צילום וציוד משרדי . המתחם 

מאפשר תרגול של מיומנויות משרד כגון: 
צילום, הקלדה, תיוק וארגון מסמכים ועוד.
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קשייו  ואת  עוצמותיו  את  מנתח  בעיסוק  “המרפא 
של האדם, את הפעילות שהאדם מבקש לבצע ואת 
הסביבה שבה מתבצעת הפעילות. על פי התוצאות, 
את  שתשפר  התערבות  בעיסוק  המרפא  מתכנן 

תפקודו של האדם.”

לכל מתחם נבנו מערכי טיפול מגוונים 
ומדורגים המיועדים לשפר ולחזק את 
תפקודו של האדם המתרגל, בתחומי 

העיסוק המורחבים ועל ידי כך, לתת לו כלים 
ומיומנויות להשתתפות בעיסוקים אלו בחזרה 

לביתו ולסביבתו הטבעית.

המתחם הוקם בעזרת צוות פעולה 
ייעודי בראשותן של ליאת לבני דורון 

ונג'את גזאווי מצוות הריפוי בעיסוק 
ובתמיכתה של הנהלת בית החולים 
לוינשטיין בריהוט החדר ובהרכבתו 
על ידי צוות האחזקה המסור. חלק 

מהאבזור נתרם על ידי חברות שונות 
כגון: טמפו, בוכוולטר, חוגלה וכן ע"י 

צוות מרפאות בעיסוק שאספו, הובילו, 
בנו והרכיבו. 

תודה לירדן גפני, לינור קנת, דפנה 
טאובר, ספיר ביבי, טניה קורליצקי 

אורלי דיאמנט גומז ועדי כהן. תודה 
מיוחדת לד"ר עפיף על בניית כוננית 

מדפים מעוצבת לפירות וירקות 
ולהנהלת אשפוז היום על ההירתמות 

לאבזור וארגון החדר הנמצא בתחומם. 

כולכם מוזמנים לבקר ולהתרשם!



זוכת פרס מנכ"ל כללית מיכל ליבוביץ - 
עובדת סוציאלית במחלקה לשיקום שדרה 

 עובדת בבית החולים כ-14 שנים, בשנים האחרונות משמשת 
כעובדת סוציאלית במחלקה לשיקום שדרה.

מיכל עובדת מסורה ומקצועית, בעלת יוזמה ומודל עבודה ייחודי 
שמציב את המטופל וצרכיו במרכז.  מיכל יוזמת ומחדשת שיטות 

עבודת התערבות במחלקה, מפגשים עם שאר הסקטורים ושימת 
דגש על התערבות טיפולית עם בני המשפחה. היא שותפה פעילה 

ומובילה בצוות בניית סולם האומדן למוכנות פסיכו-סוציאלית 
 להשתלבות מחודשת בקהילה. רגישותה הרב תרבותית ראויה לציון. 

על עבודתה המקצועית, האמפטיה והיושרה הפנימית בשילוב 
השקעה ומסירות המשולבות בצנעה רבה, היא מקבלת את פרס 

מנכ"ל הכללית.

 כמדי שנה, ועדת המצוינות של בית החולים, המורכבת מחברי הנהלת בית החולים, יו”ר ועד העובדים ויו”ר 
ועד הרופאים, בחרה מבין כלל העובדים המועמדים את הראויים ביותר לקבלת פרס מנכ”ל  הכללית ופרסי מנהל 

 בית החולים לוינשטיין. ואלה הזוכים בפרס “עובד מצטיין” לשנת 2015:

בית החולים לוינשטיין בחר את
העובדים המצטיינים לשנת 2015

מצטיינים 2015

זוכת פרס מנהל ביה”ח שירה צייכנר כהן - 
רכזת הדרכה קלינית במכון לפיזיותרפיה

עובדת בביה”ח כ-12 שנים. שירה מנהלת את צוות ההדרכה 
הקלינית ומנחה סטודנטים. היא חברה בפורומים מקצועיים 

בתחום ונבחרה להיות נציגת מרכזי השיקום בצוות ההדרכה 
הקלינית בכללית וחברה בוועדת ההדרכה הארצית. שירה היא 

פיזיותרפיסטית מקצועית ומסורה. היא חונכת ומסייעת בקליטת 
 עובדים חדשים, מגלה יוזמה ומעורבת בפרוייקטים חדשים. 

כמו כן, היא חברה בצוות “כלי הערכה ומדידה” שקיבל חסות 
 ותמיכה מהפיזיותרפיסט הארצי של כללית. 

שירה מקדמת מקצועית את רמת ההדרכה הקלינית בביה”ח 
ומחוצה לו, בענווה ובדרכי נועם.

זוכה פרס מנהל ביה”ח
אבי חקאני - סגן הטבח הראשי במטבח ביה”ח

עובד בביה”ח כ-11 שנים, בתפקידו הנוכחי משמש כסגן הטבח הראשי. 
אבי הוא טבח מקצועי, אחראי, מסור ונאמן. הוא עובד במקצועיות 

ויעילות, יוזם תהליכים לצמצום הכמויות והעלויות ותורם לחסכון כספי. 
במסגרת הנתינה האישית והנכונות לסייע בכל עת, הוא מדריך וחונך 

עובדים חדשים, משקיע ממיטב מרצו בהצלחת עבודת המטבח ומסייע 
בשיפור תהליכי העבודה והשירות. 
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אנו מוקירים את העובדים המצטיינים ומאחלים להם הצלחה רבה והמשך עבודה פורייה ומהנה.



 חברת א.צ.מ המובילה בישראל 
 באבזור והתאמת מכוניות לנכים 

 נוהגים ומוסעים.

03-6200342 פקס:   |  03-5581555 טל:   | חולון.   ,1 זנדמן  פליקס  ד"ר  רח'  בע"מ:  א.צ.מ 
04-8219944 פקס:   |  04-8214040 טל:   | נשר.  א.ת   ,38 התעשייה  רח'  צפון:  א.צ.מ 
02-6413304 פקס:   |  08-62383303 טל:   | שבע.  באר  שרה,  עמק   ,4 הגנן  רח'  דרום:  א.צ.מ 
02-6413304 פקס:   |  02-6413303 טל:   | ספיר.  אבן  מושב   ,36 משק  מזרח:  א.צ.מ 

פיתוח והתקנת 
 מיטב הציוד 

 החדשני הקיים
בארץ ובעולם.

24/7

 כל ימות השנה,
שרותי חילוץ

וחירום.

מחוייבות החברה 
הינה למצוינות. 
בעלת ניסיון של 
 עשרות שנים 

בתחום האבזור 
 ומייצגת בארץ 
 חברות בעלות 

שם עולמי.

  א.צ.מ החברה המרכזית לאבזור וציוד מכוניות

1700-70-70-50
www.atm-il.com

בלעדי

1-700-55-77-44
www.galgalyatziv.co.il

אפשרות
 לקיפול
אוטומטי

ב.ה.נ.ו

  

אופנועית

מידי

זוגית

במיגוון גם קלנועיות יד שניה
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באחרונה התקשורת 
עסקה בצורך בתוספת 
מיטות אשפוז לרפואת 
שיקום בישראל, בעיקר 
בפריפריה. תוך כך, היו 

שהצביעו על צורך או 
כוונה להקים “לוינשטיין 

בפריפריה” ושיקפו 
תפיסה מוטעית שעלולה 

לגרום פגיעה חמורה 
באיכות הגבוהה של 

הטיפול השיקומי שקיימת 
בישראל כיום.

להשגת איכות וזמינות 
מיטביות של רפואת 

השיקום לתושבי ישראל 
 בפריפריה ובמרכז, 

חשוב ביותר שבפריפריה 
יוקמו מחלקות נוספות 

לשיקום כללי, בעוד 
שמחלקות שיקום 

מתמחות יהיו בשנים 
הקרובות במרכז בלבד.

הצורך: שיקום כללי בפריפריה -
לוינשטיין במרכז

 מאת: פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין 
ומנהל המחלקה לשיקום שדרה

רוב המחלקות לרפואת שיקום מיועדות לשיקום 
כללי ומתאפיינות בעיקר ביכולתן להשיג רמת 

תפקוד מרבי למטופלים. לעומת זאת, בבית 
החולים השיקומי לוינשטיין יש מחלקה מתמחה 

נפרדת לכל תחום ברפואת שיקום: חבלות 
מוח, מחלות מוח, פגיעות שדרה, פגיעות 

אורתופדיות בגפיים, או מחלות וחבלות בילדים 
ונוער. במחלקות האלה נצבר הניסיון המרבי 
בכל תחום וקיימות המומחיות והמיומנויות 
המעמיקות ביותר, שנדרשות לזיהוי, מניעה 

וטיפול של הסיבוכים הייחודיים לכל סוג פגיעה 
ולמיצוי פוטנציאל התפקוד בפגיעות ספציפיות. 

רוב הנזקקים לרפואת השיקום יכולים לקבל 
את הטיפול הנדרש במחלקות לשיקום כללי, 

אבל לנפגעים מסוימים הטיפול במחלקה 
מתמחה הכרחי כדי להבטיח הישרדות מרבית 

ואיכות חיים מיטבית. פרסומים בספרות 
הרפואית הראו, שעבור מטופלים מסוימים, כמו 
נפגעי חוט שדרה, לטיפול במחלקה מתמחה יש 

השפעה מובהקת על התוצאות.

בישראל חסרים רופאים מומחים ברפואת 
שיקום ומעטים מאוד המומחים בעלי הניסיון 
והמיומנויות בתחומים הספציפיים, כמו אלה 
שבלוינשטיין. על רקע זה, אין סיכוי שבשנים 

הקרובות יהיו מספיק רופאים מומחים 
שנדרשים להוספת מחלקות שיקום מתמחות. 

הקמת בתי חולים שיקומיים בפריפריה 
בשנים הקרובות, עלולה לדלל את המחלקות 

המתמחות הקיימות ממומחים ייחודיים ומניסיון, 
כך שלא תהיה מומחיות מספקת, לא במרכז 

ולא בפריפריה.

הדבר הנכון לשנים הקרובות הוא הוספת 
מחלקות לשיקום כללי בבתי החולים הכלליים 

בפריפריה והפניית מטופלים עם צרכים 
שיקומיים ספציפיים מהצפון ומהדרום, 

למחלקות מתמחות כמו אלה של לוינשטיין, 
למרכז. השירותים והתשתיות של בתי החולים 
הכלליים בפריפריה יאפשרו הפעלה יעילה של 

מחלקות לשיקום כללי בזמן קצר יחסית, כך 
שיהיה מענה מספק לרוב הנזקקים לאשפוז 

שיקומי, קרוב לביתם. את אלה שזקוקים 
למומחיות הייחודית, כמו זו של שיקום שדרה 

או חבלות מוח, עדיף להפנות לטיפול ברמה 
גבוהה במרכז, מאשר לטיפול סוג ב' קרוב 

לבית. המרחקים שנוסעים מכל מקום בארץ 

למחלקה מתמחה כמו בלוינשטיין, קטנים 
בהרבה מהמרחקים שנוסעים למחלקות כאלה 

במדינות כמו בריטניה, ארה"ב ואוסטרליה.

בלוינשטיין גדל בשנים האחרונות מספר 
הרופאים המתמחים ברפואת שיקום, באופן 

משמעותי וגם במחלקת השיקום בסורוקה 
מתחילים להכשיר מתמחים. לכן, צפוי שבעוד 

שנים אחדות יגדל היצע המומחים שיוכלו 
לאייש את מחלקות השיקום הכללי ולהחליף 
את הפורשים במחלקות השיקום המתמחות. 
יהיה מקום לבחון פתיחה של מחלקות שיקום 

מתמחות בפריפריה, בשלב מאוחר יותר, עם 
גידול האוכלוסייה והצטרפות רופאים נוספים 

למקצוע הרפואי הנפלא הזה.



 מאת: פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין 
ומנהל המחלקה לשיקום שדרה

משרד ראשי: רחוב פל-ים 2 "בנין אורן" חיפה 33095
טל'. 04-8623020 פקס'. 04-8623021 

סניף פתח תקווה: רח’ מוטה גור 7, טל׳. 1-800-20-10-20

www.hameiri-law.co.il l shachar@hameiri-law.co.il

שחר המאירי ושות’ - משרד עורכי דין
תחומי ההתמחות:

תביעות נגד משרד הביטחון - ייצוג נכי צה"ל ומערכת הביטחון
נזיקין - רשלנות רפואית - תאונות דרכים

דיני עבודה ותאונות בעבודה
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"אני מצטער להודיע לך, 
עשינו כל מה שניתן כדי 
להציל את הרגל, אולם 

הנמק והזיהום מתפשטים, 
חייבים לבצע קטיעה של 

הרגל..." משפט קורע לב זה, 
נשמע שוב ושוב במחלקות 

האורתופדיה, הפנימית 
ומחלקת כלי דם. במירב 

המקרים מדובר על חולה 
סוכרת עם אחד הסיבוכים 

הנוראיים של מחלה זו. 
מבחינתם של האורתופד, 
 הפנימאי ורופא כלי הדם, 

זהו כישלון, ניסיונות הצלת 
 הרגל לא צלחו. 

מבחינתנו רופאי השיקום, 
זוהי תחילת דרך חדשה. 

המטופל שעבר קטיעה זקוק 
להחלמה, חיזוק שרירים, 
הכנת הגדם וחישול הגוף 

לצורך התאמת תותבת.

התותבות המסורתיות
לצורך הכנת תותבת כיום טכנאי התותבות 

)הפרוסתטיסת( לוקח מידת גבס של הרגל או 
היד הקטועה ובונה לפי עימום הגדם בית גדם 
 מותאם האמור לחבר את התותבת אל הגדם. 
בתי הגדם בתותבות המסורתיות הומצאו לפני 
מאות שנים מחומרים שונים, רובם נעשו מעץ 

על ידי אומני על, אשר גילפו את בית הגדם 
כך שיתאים בצורה מושלמת לרגל הנותרת. 

באמצעות בית הגדם מתבצע החיבור אל הגוף. 
התליה מתבצעת באמצעות לחץ, תליה על 
בליטות גרמיות, רצועות, ואקום או שלייקס, 

כאשר הכל בא במגע עם העור. 

הממשק )Interface( בין התותבת לגדם גורם 
לקשיים במספר תחומים:

הקטועים חוזרים ומתלוננים על לחץ ושפשוף  ‰
 שהתותבת גורמת. הם חוזרים שוב ושוב 

 אל הטכנאי, מתלוננים לעיתים תכופות 
 לרופא השיקום שהתותבת כבדה, לא נוחה, 
כואבת ומשפשפת. שפשופים וחיכוכים עם 

העור נוצרים מכיוון שהעור בגדם לא בנוי 
לנשיאת משקל. לעיתים קרובות נוצרים 

סדקים וגירויים בעור.

 לנשים בפרט, עקב חלוקת שומן שונה  ‰
מהגבר וגם לגברים עם עודף משקל, קיימים 

 עודפי רקמה רכה באזור הגדם. לבישה 
 והורדה של התותבת לעיתים קשה מאוד, 
 יש לעמול ולהכניס את כל הרקמות לתוך 

 בית הגדם הלחוץ, הדבר יכול לקחת 
 לעיתים זמן של עד 5 דקות ויותר של 

פעילות מאומצת כדי ללבוש את התותבת 
 בצורה טובה.

סביב העצמות המצויות במרכז הגדם  ‰
ואמורות להפעילו יש כמות רבה של רקמה 

רכה, במיוחד בירך, בה השריר הגדול 
ביותר בגוף נמצא, השריר הארבע ראשי 
)Quadriceps(. בית הגדם אמור להיות 

מותאם הרמטית, על מנת שתהיה התאמה 
טובה שהיא תנאי הכרחי להעברת הכוח 

מתנועת המפרקים לתותבת על ידי העצם 
הנמצאת במרכז הגדם. כל עוד אין התאמה 

הרמטית, האנרגיה הנצרכת על ידי השרירים 
הולכת לאיבוד בתהליך הפעלת המפרק 

עד שהיא מגיעה לביצוע התנועה הרצויה 
בתותבת. האנרגיה שצריך להפעיל בכדי 

להזיז את התותבות בקטיעות מעל הברך 
היא אדירה, היא הרבה יותר גבוהה מהנורמה 

של אדם רגיל עם ברך. בתותבות מתחת 
לברך הדבר פחות משמעותי.

בקטיעה מעל הברך, בכל פעם שמתיישבים  ‰
ומכופפים את הירך התותבת נשלפת.

נשים נתקלות בבעיה ללכת לשירותים בגלל  ‰
שהתותבת מגיעה עד לאגן והן חייבות להוריד 

אותה כדי להתפנות בצורה היגיינית.

נשיאת המשקל בתותבות לקטיעות מעל  ‰
הברך עוברת ישירות אל האגן, אין נשיאת 

משקל על העצם שנשארת בפנים. כתוצאה 
מכך העצם מאבדת מסה גרמית ומדלדלת. 

דלדול העצם גורם לכאבים ולשברים.

בעת ישיבה היות והתותבת מגיעה עד האגן,   ‰
הקטוע עשוי להרגיש כאילו הוא יושב על 

אבן, נוקשה ומכאיבה. הדבר מקשה מאד על 
ישיבה ממושכת ומגביל בצורה ניכרת את 

תנועות מפרק הירך.

תותבות מקובעות עצם
 מאת: ד”ר חגי אמיר

מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי, ביה”ח לוינשטיין



היסטוריית התותבות 
מקובעות העצם

הקשיים והבעיות הללו הביאו למחשבות על 
פתרון מסוג אחר. לפני כ–50 שנה התחילו 

לחשוב על השתלות שיניים. אורתופד שבדי, 
פרופ' פר אינגוור ברנמרק, פיתח תהליך מוצלח 

של השתלת שינייים שאפשר לגוף לעשות 
אינטגרציה של משתל הטיטניום אל העצם. 

 התהליך נקרא: אוסאו-אינטגרציה.
20 שנה לאחר מכן, בנו ד"ר ריקרד ברנמרק, 

אף הוא אורתופד במקצועו, החליט ליישם את 
אותם עקרונות שאביו פיתח בנושא השתלות 

שיניים על קטועי גפיים. הוא פיתח משתל 
שמתברג לתוך העצם ופיתח תהליך שיקומי 

שמאפשר אוסאו-אינטגרציה של המשתל 
וקבלת משקל מהתותבת אל העצם.

התהליך שפיתח ד"ר ריקרד ברנמרק היה 
ארוך ומייגע וארך בין 9 ל–12 חודשים. היתרון 

הגדול בשיטה הוא החיבור ישירות לעצם, הגוף 
מפעיל את העצם על ידי השרירים הטבעיים 
שמפעילים רגל. קל מאוד להסיר וללבוש את 

התותבת ואין מגע בין התותבת לבין העור 
חוץ מנקודת המעבר של הצינור שמחבר בין 

המשתל הפנימי לתותבת החיצונית. עם זאת, 
גם הפתרון הזה מלווה בכמה בעיות:

המעבר של מחבר מתכת דרך העור ישירות  ‰
אל העצם מאפשר כניסת זיהומים סביב 
המחבר )זיהום של העור או העצם(. כדי 
להימנע מזיהומים אלה יש פתרון מובנה 

של שיטת החיבור של העור והעצם סביב 
המחבר בעת הניתוח. קיימים פיתוחים אף 
במבנה המשתל, שמונעים זיהומים, וכמובן 

דרושה שמירה קפדנית של היגיינת העור 
סביב המחבר. בכל עת שמופיעים סימני 

זיהום ולו קלים ביותר, יש לטפל מידית 
באנטיביוטיקה מקומית או סיסטמית, 

בהתאם למצב.

התרופפות המשתל שגורמת לכך שאין  ‰
חיבור הרמטי. ההתרופפות נובעת בדרך כלל 

מזיהום או כתוצאה מכך שמלכתחילה לא 
הייתה אוסאו-אינטגרציה טובה.

בסוג המשתל שפיתח ד"ר ריקרד ברונמרק  ‰
קיים דלדול של עצם בקצה החיבור שלו 

כי נשיאת המשקל גורמת למעבר הכוחות 
בעיקר לחלק העליון של השתל ולא התחתון.

הכוחות שמפעילים בזמן הליכה, נפילה או  ‰
כיוון לא נכון של כוח, עלולים להביא לשבירת 
העצם בפנים הגדם. בכדי למנוע זאת קיימים 

בופרים, רכיבים שנמצאים מחוץ לגוף 
בתותבת עצמה, והם אלה שאמורים לספוג 

את שינוי הצורה במידה וזה קורה.

בניסיון להתגבר על הבעיות בתותבות של 
ברונמרק פיתחו בגרמניה שיטה שעושה את 

הכל בניתוח אחד ותהליך שיקום מיידי עם 
התותבת. זה מקצר את אורך התהליך לשלושה 
חודשים. בנוסף, פיתחו מבנה שונה של המשתל 

הפנימי שמאפשר חלוקת לחצים טובה יותר 
ומונע דלדול העצם.

מה קורה בארץ
עד היום לא נעשה שימוש באוסאו-אינטגרציה 
לשיקום קטועים בישראל. בארה"ב זה מבוצע 

לנכי הצבא והטכנולוגיה אושרה לשימוש הן על 
 ידי ה–FDA והן על ידי ארגון הבריאות האירופאי. 

השתתפתי בניתוחים כאלה ובתהליך השיקום 
והליווי שאחריהם אצל ד"ר ריקרד ברונמרק.

 בחודש מאי האחרון השתתפתי כנציג 
יחידי מישראל בפורום בשיקאגו שהתעסק 

בכל הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בקטיעות 
ומשתלים. הציגו בכינוס חוקרים ומפתחי 
 תותבות מובילים וטובי מנתחי הקטיעות 

 מכל העולם. הרצאותיהם היו מלהיבות 
ופוקחות עיניים. 

התוכנית שלי היא להביא את הטכנולוגיה הזאת 
לשיקום קטועים ולפתוח בלוינשטיין מרכז ארצי 

לטכנולוגיות מתקדמות. 

חשוב לציין שהיום האינדיקציה  לעבור את 
האוסאו-אינטגרציה היא רק לקטיעות

חבלתיות או אונקולוגיות מוצלחות, ולא 
לקטיעות מסיבות רפואיות כגון: סוכרת, ומחלות

כלי דם. אולם עלינו לזכור כי קיימת עקומת 
למידה, ודברים שהחלו בצורה איטית ומבוקרת 

הפכו לנחלת הכלל.

גם בנושא זה נראה לי כי 
עלינו לפקוח עיננו ולצפות 
לעתיד. מה שראינו בסרטי 

המדע הבדיוני  לפני מספר 
שנים הופך להיות מציאות 

יומיומית. גם תותבות הידיים 
והרגליים הביוניות וגם 

החיבור לעצם הופכים יותר 
ויותר שכיחים ומתפתחים 

 במהירות מסחררת. 
עיגון התותבת לעצם הוא 
עתיד השיקום הפרוסטטי 

ועלינו להתכונן לכך ולהירתם 
להובלת התקדמות הרפואה 

והטכנולוגיה.

15בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 2016

לבישת התותבת מהירה וקלה ללא מגבלות על הגדם. שמירה מתמדת על היגיינת הצינור העובר דרך העור.חיבור התותבת ישירות לצינור המחובר לעצם. 
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בית החולים לוינשטיין חרת על דגלו את “גישת המטופל במרכז ובידיים טובות”. 
 ליישום גישה זו ההנהלה שמה דגש על הבניית תהליכים לשיפור חווית המטופל 

 ולמתן שירות פשוט, מותאם ויזום בחמישה תחומי מיקוד: יחס, מידע, רצף ותיאום, 
 זמינות ונגישות וסביבת השירות. 

סקר שביעות רצון המטופלים לשנת 2016 יבחן את השפעת הדגשים החדשים על 
שביעות רצון המטופלים ובני משפחותיהם.

מגיד אברהמי, המנהל האדמיניסטרטיבי של 
בית החולים רואה בלוינשטיין את ביתם של 

המטופלים, אשר שוהים בו תקופה ארוכה עד 
חזרתם לבית ולקהילה. "כדי שירגישו בבית 

מצאנו לנכון להעשיר את עולמם גם בשעות 
שאינן מוקדשות לטיפולים רפואיים. מתחילת 

קיום הפעילויות ניכרת עלייה חדה בשיעורי 
ההשתתפות של המטופלים באירועים השונים".

בדצמבר 2015 השיקה הנהלת בית החולים 
פעילות פנאי ענפה לרווחת המטופלים ובני 

 משפחותיהם בשעות אחר הצהריים. 
את הפעילות הזו מובילה אורלי אביסדריס, 

עוזרת המנהל האדמיניסטרטיבי.

יריית הפתיחה הייתה סביב אירועי חנוכה 
שכללו הדלקת נרות מרכזית ומופעים מגוונים 
בכל ערב. מאז נבנתה תוכנית פעילות שבועית 

ושנתית שכוללת מגוון עשיר של פעילויות, 
הרצאות, מופעים, חוגים, סדנאות ועוד. 

התוכנית מפורסמת בתחילת כל שבוע לידיעת 
המטופלים ואנשי הצוות וזוכה להיענות גבוהה 

ולמשובים חיוביים מאד מצד המטופלים. 

 השקה מחודשת 
של המועדון החברתי

הנהלת בית החולים לוינשטיין החליטה לפני 
מספר שנים למנף פעילות פנאי למטופלים 

ולהקים מקום מפגש חברתי שיאפשר 
למטופלים כמה שעות של הפוגה ונחת בכל יום 
בשעות אחה"צ והערב, לאחר שגרת הטיפולים 

בביה"ח. המועדון החברתי לשעות הפנאי הועבר 
בחודשים האחרונים לבניין האשפוז הראשי 

ונחנך מחדש לאחר ששודרג בציוד ובפעילויות 
חדשות. בין השאר גויסה מורה לאומנות, 
ובשבועות הקרובים תתקיימנה סדנאות 

קרמיקה, ציור, עיסות נייר, פיסול בגבס, עיצוב 
תכשיטים ועוד.  במועדון החדש ניתן למצוא גם 

שולחנות משחק ומשחקים חברתיים להנאת 
המטופלים.

 הקמת חדר מחשבים 
ומשחקי מחשב 

לרווחת המטופלים בית החולים הקצה חדר 
מחשבים ייעודי עבור עמדות מחשב  ומשחקי 

מחשב. חדר המחשבים הונגש ומוקם בבניין 
האשפוז המרכזי. החדר כולל  שלוש עמדות 

מחשב וארבע עמדות Wii . בנוסף ניתן למצוא 
עמדות אינטרנט, עמדות פלייסטיישן עם מסכי 

פלזמה, עמדת מוסיקה הכוללת מערכת, 
דיסקים ואוזניות אישיות ועוד. בעתיד מתכנן 

בית החולים לקיים סדנאות שונות למטופלים 
 בתחומי המחשוב כגון: הכרת המחשב, 

אופיס וכו'.

אירועים ומופעים 
בית החולים מארגן ומפרסם מדי שבוע תכנית 

שכוללת מופעי שירה, מחול או סטנד אפ 
של אומנים מתנדבים שמגיעים לשמח את 

המטופלים. סביב חגים ומועדים לאורך השנה 
יש היערכות מיוחדת ומוגברת שמותאמת לאופי 

החג. פרט לכך מתקיימים מדי פעם באישור 
הנהלת בית החולים אירועים משמחים של 

המטופלים ובני משפחותיהם כמו: הפרשות 
חלה, טקס ברית מילה וכדומה.

 מועדון הסרטים של לוינשטיין -
ייחודי ובלעדי 

לראשונה החלו בהקרנת סרטים שבועית 
למטופלים בבניין פליישמן. בין השאר הוקרנו 

עד כה קומדיות ודרמות. לצורך קיום הפעילות 
ביצע בית החולים רכישה והתקנה של ציוד 

מולטימדיה שמשמש גם למופעים והרצאות.

בית החולים לוינשטיין –
משתקמים ונהנים



"אנחנו כאן בשבילכם" 

כחלק מהיוזמה, סגל העובדים ממקצועות 
הבריאות השונים נרתם לטובת המטופלים 

ובני המשפחה ומעביר הרצאות חודשיות 
במגוון נושאים הרלוונטיים לחוויית המטופל. בין 
המרצים: גיטה פרנקו מהנהלת הסיעוד בנושא 

מניעת סוכרת,  רקלה בן אלטבט, מנהלת 
היחידה לתזונה ודיאטה בנושא  תזונה נבונה, 

מיכאל פרלה, פסיכולוג, בנושא דרכים לשיפור 
איכות השינה, סיגל גרינבאום, מרפאה בעיסוק, 

בנושא תהליכי קשב וריכוז ונוספים.

הנגשת מידע וזכויות מטופלים 
בשיתוף פעולה וליווי של מחלקת המחשוב 
ואו"ש הותקן מסך מידע בקומה הטיפולית 
שמציג מידע על השירותים הניתנים בבית 
 החולים ועל פעילויות ואירועים למטופלים 
ובני משפחותיהם  בשעות הפנאי. בנוסף,  

ניתנות הרצאות רבעוניות בנושאים חיוניים 
 הנוגעים להנגשת מידע וזכויות המטופלים  

על ידי נציגים של ביטוח לאומי, עמותת עזר 
מציון ויד שרה.

 סיפורי העצמה 
וסיפורי הצלחה אישיים

מדי פעם מגיעים מרצים, חלקם בוגרי השיקום 
בלוינשטיין, שמביאים את סיפור ההצלחה 

האישי שלהם, כשהמטרה היא לעורר השראה, 
לתמוך ולעודד במטופלים שנמצאים בתחילתו 
או בעיצומו  של תהליך השיקום. בין המרצים 

המתוכננים: אריק זאבי,  אורי סייג, עזרא מנור, 
קרן ליפשיץ.

מעורבות חברתית – שיתופי פעולה לטובת המטופלים בלוישנטיין
נרקמו מספר שיתופי פעולה מול גופים שונים ה"מאמצים" את בית החולים ומקיימים פעילויות 

לטובת המטופלים, בעיקר סביב חגים ומועדים. בין הגופים: תלמידי כפר בתיה, סטודנטים מהמרכז 
 ,SAP :הבינתחומי, עובדי הרשויות המקומיות באזור השרון, כללית סמייל, חברות היי טק כגון 

 אינטל וחברת החשמל. לא מעט עמותות מקיימות גם הן פעילויות משמחות לאורך השנה: 
עמותת “בראשית” שמקיימת בחג הפורים הפנינג מסורתי, עמותת "רוח טובה", עמותת "רוח, גוף 

ונפש", "שמחת הלב" ועוד.

ניכר כי העשייה הרחבה בגישת "המטופל במרכז" בכל המישורים עוררה הדים חיוביים מאוד בקרב 
המטופלים ובני משפותיהם. להלן ציטוטים מתגובות שהתקבלו מהמטופלים ובני משפחותיהם: 

"נהנינו מאוד", "שימחתם אותנו", זה לא מובן מאליו" "נפלא", "מהנה", "מבדר, מפיג את השעמום" 
"מתי האירוע הבא"?

נסיים בתקווה שהצלחנו להעלות חיוך על פניהם של המטופלים שלנו ובני המשפחות ולהעניק 
להם את התחושה שהם תמיד "בידיים טובות" בבית החולים לוינשטיין.
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מחקר חדש בדק:
 האם ילדים שסבלו מבעיות מוטוריות בגילאי 

 טרום בית ספר ימשיכו לסבול מהן 
 גם בגילאי בית ספר והאם יש לבעיות אלה 

השפעה על ההשתתפות שלהם בפעילויות יומיומיות

בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 182016

קבוצת חוקרים ישראלית, בהובלתן של ד”ר אביבה מימוני-בלוך, מנהלת 
המכון להתפתחות הילד והיחידה הנוירופדיאטרית-שיקומית בבית החולים 

לוינשטיין וד”ר אורית ברט, ראש החוג לריפוי בעיסוק בפקולטה לרפואה 
באוניברסיטת ת”א, בדקה האם ילדים שסבלו מבעיות מוטוריות בגילאי טרום 

בית הספר ימשיכו לסבול מבעיות מוטוריות גם בגילאי בית הספר והאם יש 
השפעה על ההשתתפות שלהם, כלומר במעורבותם בפעילויות יומיומיות 
כגון: קריאה, עזרה במטלות בית, משחקי מחשב, יציאה לטיולים וכדומה. 

 ,Journal of Child Neurology המחקר, שהתקבל לפרסום בעיתון 
מצא שילדים שסבלו מקשיים מוטוריים בתקופת טרום ביה”ס ימשיכו לסבול 

מהם גם בהגיעם לגיל בית ספר. 

עד כה נעשו מחקרים רבים שבדקו את השפעת הקשיים המוטוריים על 
מהלך החיים והתוצאות שהתקבלו במחקרים השונים היו סותרות ולא חד 

משמעיות. חלק מהמחקרים העריכו השתתפות תוך התמקדות באספקטים 
מסוימים בלבד. המחקר הנוכחי, בשונה מהאחרים, בדק את נושא 

ההשתתפות בצורה כוללת תוך התייחסות לתפקוד יומיומי של הילד, שינה, 
משחק, הנאה, השתתפות חברתית ותפקוד אקדמי.

הפרעת קואורדינציה התפתחותית )DCD( ולקויות מוטוריות אחרות 
משפיעות לרעה על השתתפות ילדים ומתבגרים. השתתפות הילד בפעילויות 

משמעותיות מספקת לו הזדמנות לרכישת יכולות פיזיות ויכולות חברתיות 
הנדרשות להתפתחות וגדילה בבית ובחברה. כשהשתתפות הילד מוגבלת 

יכולת הלמידה שלו נפגעת גם היא.

שיטת המחקר: קבוצת המחקר כללה 60 ילדים בגילאי 12-7 שהופנו 
לטיפולי ריפוי בעיסוק בעקבות בעיות מוטוריות, 6-4 שנים לפני תחילת 

המחקר. קבוצת הבקרה כללה 28 ילדים בגילאים תואמים עם התפתחות 
אופיינית לגילם. הורי הילדים השלימו את המידע בנושאי השתתפות, הפרעת 

קואורדינציה התפתחותית ויכולות ביצוע דרך מענה על שאלונים, 6-4 שנים 
לאחר מתן טיפולי הריפוי בעיסוק.

תוצאות: נמצאו הבדלים משמעותיים בתפקוד המוטורי בילדים בגיל בית 
הספר בין אלו שסבלו  מקשיים מוטוריים בעבר בגיל הגן לעומת אלו ללא 

קשיים כאלה בגיל הגן בתחומים של בקרת תנועה וקואורדינציה, יכולות 

מוטוריות עדינות וכתיבה. עם זאת נמצא שברוב מדדי ההשתתפות לא נמצאו 
הבדלים משמעותיים בגיל בית הספר למעט תחום של שביעות רצון ההורים. 

הבדלים משמעותיים נמצאו בין הקבוצות בעיסוקים ספציפיים כמו עזרה 
בבית וצפייה בטלוויזיה )ראה גרף( ובמיומנויות מוטוריות ומיומנויות תהליך. 
תוצאות אלה מאפשרות אופטימיות לגבי יכולת ההשתלבות והשתתפותם 

של ילדים בגיל בית הספר שסבלו מקשיים מוטוריים בגיל הגן וטופלו במכון 
להתפתחות הילד.



מעלון אנכי ללא פיר מעלון כסא מעלית ביתיתמעלון משופע לאורך המדרגותמעלון בריכה

רח' החרש 3 חולון, 5882834

אנחנו כאן כדי לעזור לך להגיע לשם

KD Smart Chair
כסא גלגלים ממונע, קל משקל ומתקפל

 עשוי מאלומיניום תעופתי 
המאפשר משקל קל במיוחד – 23 ק”ג

בעל יכולת תמרון מעולה

 www.kalnoa.co.il :מוצרים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו
ובטלפון: 050-5291797 / 054-4277511

Loopwheels
הדור הבא של גלגלים  

קלנועית מתקפלות:
Shoprider, EV Rider

זרוע הרמה לרכב
Mini hoist



עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין קיימה 
ביום חמישי, ה–18 בפברואר, אירוע חגיגי 

אשר  כל הכנסותיו מיועדות לשיפוץ האגף 
המרכזי של בית החולים, שנמצא בעיצומו. 

לפני כשנתיים וחצי חנך בית החולים לוינשטיין 
את אגף האשפוז החדש ע"ש הלנברג, אשר 
שידרג משמעותית את חוויית השיקום עבור 

המטופלים. בסיום תהליך השיפוץ,  כל 
בית החולים יהיה באותה רמת גמר גבוהה, 

מתקדמת וחדשנית.

כ–1,000 איש פקדו את האירוע  שהתקיים 
בתיאטרון הקאמרי בתל אביב בשעות הערב 

וכלל קבלת פנים חגיגית וצפייה במחזמר 
החדש "סיפור הפרברים". 

הערב התקיים במעמד שר הבריאות, יעקב 
ליצמן; פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל בית החולים 

לוינשטיין וחברי הנהלת בית החולים; ארז מלצר, 
יו"ר עמותת הידידים של בית חולים לוינשטיין; 

יצחק מרום, סמנכ"ל לוגיסטיקה, תשתיות 
ומערכות מידע בכללית; ד"ר אהוד דודסון, מנהל 

המרכז הרפואי סורוקה.

במהלך הערב הגישו ארז מלצר, יו"ר העמותה 
ושולה מליק, מנכ"לית העמותה, למנהל ביה"ח, 

פרופ' עמירם כ"ץ, צ'ק על סך מיליון ₪ לטובת 
בית החולים.

לאירוע הגיעו אנשי עסקים מובילים במשק 
הישראלי ונטלו בו חלק ידידים ותומכים ותיקים 

 של בית החולים.  
בין אנשי העסקים שנראו באירוע: יוסי בכר, 

יו"ר בנק דיסקונט ורעייתו אורית; דורון  ספיר, 
מנכ"ל ויזה כאל ורעייתו נורית; חזי כאלו, מנכ"ל 

בנק ישראל; שלמה נחמה, יו"ר בנק הפועלים 
לשעבר ורעייתו נירה; עוזיה גליל, מייסד חברת 

 אלרון ויו"ר דירקטוריון אלביט; מיכה גייגר; 
רפי מהודר; עו"ד איתן אפשטיין.

עמותת הידידים

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין העניקה 
לבית החולים צ’ק על סך מיליון ₪ באירוע 

 ההתרמה השנתי. 
במרכז הערב, שהתקיים במעמד שר הבריאות: 

המחזמר “סיפור הפרברים” בביצוע תיאטרון הקאמרי

קנטור
קובי 

ם: 
צילו
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נשים למען לוינשטיין
עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין ארגנה אירוע בוקר 

לנשים שכל הכנסותיו לטובת המשתקמים בבית החולים 

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין קיימה ביום שישי )ה–17 ביוני( אירוע בוקר לנשים באודיטוריום 
ע"ש פליישמן בבית החולים לוינשטיין. כל הכנסות האירוע הועברו לטובת המשתקמים בבית החולים.

התוכנית האומנותית נבנתה כולה ממתנדבים ונתרמה על ידי האומנים השונים וכך גם ארוחת 
הבוקר, שהוכנה על ידי מתנדבות העמותה בשיתוף מטבח בית החולים. 

בין המשתתפים בתוכנית האומנותית: חיים ליבנה, אמן על חושי; אלונה שכטר שדיברה על העצמת 
נשים ושיתפה בסיפור החיים האישי שלה; אלי נאבי בתוכניתו "100 סיבות לחייך"; אורית רמז במופע 

סטנד אפ; מירי אומידי פולני שליוותה את הבוקר במוסיקה ושירה.

באירוע הוצבו דוכני מכירה של תכשיטים, בגדים, כובעים, מוצרי ספא ועוד. בנוסף, כל משתתפת 
קיבלה שי בחסות אלונה שכטר.

שר הבריאות יעקב ליצמן אמר באירוע: "באתי 
להביע את הכרת הטוב שלי לבית החולים 

לוינשטיין על מה שהוא עושה עבור כל 
הפצועים המטופלים על ידו. בית החולים עושה 

עבודת קודש". השר ציין כי שיקום אינו קל 
ובשיקום תלויים חייו של האדם וקרא להגדיל 

את התרומות לבית החולים לוינשטיין. 

פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, 
הודה לשר הבריאות על ברכותיו ותמיכתו ולבאי 

האירוע על תרומתם להפיכת בית החולים 
השיקומי המוביל בישראל לחדש ומפואר 

ולקידום מקומה של רפואת השיקום המתמחה 
בסדר העדיפות הציבורי. פרופ' כ"ץ העלה על 

נס את המסורת המפוארת של לוינשטיין, של 
חמלה ואהבת האדם לצד מקצועיות וניסיון ואת 

מימוש חזון העצמת רפואת השיקום למען כל 
תושבי ישראל, בסיוע התורמים.

שולה מליק, מנכ"לית העמותה, ציינה: "עם כל 
המתרחש בארצנו, החברה הישראלית עדיין 
ממשיכה לתרום. אני רוצה להודות לכם על 

כך שאתם שותפים מלאים לפעילות העמותה 
למען בית החולים".
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אי של שקט

 מאת: הילה לרר, מרפאה בעיסוק 
 ומזית וקס, אחות, 
 המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה, 
ביה״ח לוינשטיין.
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בלב המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה, 
שבה משפחות המטופלים שוהות שעות 

רבות בציפייה לנס ועוטפות באהבה ובדאגה 
את יקיריהן, תוכלו למצוא חדר מיוחד, שקט 
ומוגן, המסייע להשגת תגובות משמעותיות 
מהמטופלים שמרגשות את משפחותיהם. 

מדובר במחלקה המטפלת באנשים ששרדו את 
סכנת המוות, אך עדיין לא שבו להכרה מלאה. 
במיוחד עבורם הוקם חדר ייחודי, בו הם חווים 
גירויים סביבתיים, כחלק מהתהליך השיקומי 

המאתגר שמצפה להם.
החדר נקרא "סנוזילן" )SNOEZELEN(, מילה 
המורכבת משתי מילים בהולנדית – סנופלן, 

 כלומר רחרוח של כלב החוקר דבר מה, 
 ו-דוזלן, שמשמעו לנמנם, להירגע בלי להירדם. 

הרעיון פותח בשנות ה-70 של המאה ה-20 
על ידי ורהול והולסגה כאמצעי טיפולי עבור 

אנשים הלוקים בפיגור. זהו חדר טיפולים המכיל 
מגוון גירויים לכל החושים ובכך יוצר סביבה רב 

חושית למטופלים.
החדר מאופיין בנייטרליות, הוא חצי מואר, 

מרופד במזרונים ובעל כניסה ויציאה הדרגתיים 
על ידי מעבר דרך מסדרון חשוך. למטפל 

מערכת מתגים בעזרתה יש לו שליטה ובקרה 
על הפעלת הגירויים. המטפל שואף לאיזון בין 

הרגעה לעוררות מערכת החושים של המטופל. 
האיזון בין שני מרכיבים אלו, גורם למערכת 
העצבים לפעול בצורה מאורגנת ומווסתת.

מטופלים שיש להם חסך חושי, כתוצאה 
מהתרדמת הממושכת, מפתחים רגישות 

יתר למגע, רעש, ריח, תנועה, גירויים 
 חזותיים ועוד. 

מטרות הסנוזילן בין היתר הן ויסות הגירויים 
שחווה המטופל במטרה לעודד תגובות 

לאותם הגירויים, תקשורת, הפחתת טונוס 
שרירים, הנאה ורווחה וכן הלאה.

אמצעי הטיפול בסנוזילן כוללים תמציות ריח, 
עמוד בועות רוטט, ארגז חול מואר, שטיח 

אורות, מזרון מים חם, כלי מוזיקה ואמצעים 
נוספים. גם המטפל מהווה אמצעי טיפול כחלק 
מהחוויה. הוא מתבונן ואינו יוזם, שולט או דרשני. 

הוא מכיר את התנהגויות המטופל ומגיב אליו 
בהתאם, כלומר משקף ומחקה את המטופל. 

כל המאושפזים במחלקה לשיקום ההכרה 
מטופלים בחדר הסנוזילן. הטיפול מותאם 

באופן אישי להעדפותיו ונטיותיו של כל מטופל 
ומטופל. הדבר מאפשר מצד אחד רגיעה 
למטופלים שמצויים בשלב ההתאוששות 

שמתבטא באי שקט, ומצד שני מעודד תגובות 
אצל מטופלים פסיביים. חוויה עוצמתית 

ומרגשת שזכורה במיוחד היא של מטופל 
שעבר דימום מוחי והיה במצב תגובתיות 

מינימלית. משפחתו סיפרה שהוא אהב לשיר, 
אך למרות זאת התקשה להגיב לשירה בחדר 

עמוס גירויים. בחדר הסנוזילן השקט והמוחשך, 
כשהושמע לאוזניו פיוט שאהב "אנא בכוח" בטון 
שקט ורגוע הצליח להקשיב, ולפתע אף הצטרף 

לשיר שהצליח לגעת בזהות הפנימית שלו.

בימים אלו אנו נמצאים בתחילתו של מחקר 
בראשות מ"מ מנהלת המחלקה, ד"ר ילנה 

איידינוב, שמטרתו להוכיח את הערך המוסף 
של הסנוזילן עבור מטופלים במצבי הכרה 

חלקיים. 

בתוך כל המסע הארוך, הסנוזילן מאפשר רגעים 
נעימים ונדירים. ניק ווג'יקיק, מרצה נודע שנולד 

ללא גפיים אמר כי "אני יודע בוודאות שניסים 
קורים, אבל רק לאלה הנאחזים בתקווה", ואנו 

מוצאים את הדרכים להתחבר אליה.
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עו”ד אתי בן ניסים, בוגרת תואר ראשון ושני 

עוסקת  בר-אילן,  אונ’  מטעם  במשפטים 

בתחום  משפטי  בייצוג  שנה  כ-20  מזה 

את  בעבר  ייצגה  ביטוח,  ותביעות  הנזיקין 

וכיום  במשק  המובילות  הביטוח  חברות 

בלבד. פרטיים  לקוחות  בהצלחה  מייצגת 

נפצעת? חלית? חסר אונים 
להתמודד? איך  ודע  י ולא 

אנחנו כאן בשבילך 03-6427886

תביעות גוף    תאונות דרכים    תאונות עבודה    מחלות קשות 

ביטוח לאומי   משרד הבטחון   תביעות נגד חברות ביטוח

 ety@law2u.co.il .מגדלי טויוטה, יגאל אלון 65, תל אביב  טל. 03-6427886   נייד 052-3876857  דואר אלקטרוני

של  בהמלצות  ולעיין  נזיקין”  ל”פורום  בשאלה  לפנות  ניתן 

www.law2u.co.il האינטרנט:   באתר  המשרד  לקוחות 

 לא מתאים? מחזירים ומקבלים את הכסף בחזרה.
 מגוון אפשרויות תשלום.

 אחריות מורחבת ושרות מקצועי ואישי.

חייגו עכשיו לייעוץ והדגמה חינם: 08-9203070
EZ4U | www.ez-4u.co.il בפייסבוק 

 פתרונות ניידות
 ונגישות, ציוד סיעוד

ושיקום מתקדם

Compact קלנועית
מגוון דגמים קומפקטיים 
המאפשרים לשמור על 
עצמאות מלאה ואורח 

חיים פעיל.

מנוע עזר
מנוע עזר המתחבר 

לכסא הגלגלים 
ומקל על פעולת 

הדחיפה.

Gripo
מוט תמיכה טלסקופי 

נייד לעזרה בקימה 
 ממצב של שכיבה

או ישיבה.
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הקמת עתודה מחקרית בסיעוד 

הנהלת הסיעוד בבית החולים לוינשטיין שמה לה למטרה לקדם את המחקר הקליני בקרב צוות 
הסיעוד ולאחרונה הוקמה קבוצת "עתודה מחקרית בסיעוד". השאיפה לעשייה מחקרית הינה אחת 
מאבני הבסיס של כל מקצועות הבריאות. מרבית המחקרים בסיעוד מבוצעים במסגרות אקדמיות, 

כדרישה לקבלת תארים מתקדמים. מעט מחקרים הינם מחקרים קליניים,  הנובעים מצורך או 
שאלה קלינית של הצוותים בשטח אשר אין לו מענה או פתרון בספרות המחקרית הקיימת.  

הנהלת הסיעוד בלוינשטיין בחרה בשישה אחים ואחיות מהמחלקות השונות של בית החולים, כולם 
בעלי מוטיבציה ורצון עז לעסוק במחקר.  חברי הקבוצה יערכו מחקרים תוך קבלת הדרכה צמודה 

וליווי מקצועי של מרינה לאוננקו, מרכזת תחום  מחקר משרד אחות ראשית בכללית, ואירית קוצ'ין 
גבוביץ, מרכזת תחום מחקר בסיעוד בבית החולים לוינשטיין. 

נושאי המחקר הינם משמעותיים בעולם התוכן 
הסיעודי/שיקומי ותופסים נתח רב מהעשייה 

היומיומית. בין הנושאים שנבחרו: סיכון לנפילה 
לאחר אירוע מוחי, אי שקט במטופלים פגועי 

ראש ונשאות לחיידקים עמידים. בשלב זה, 
העבודה מתמקדת באיסוף הספרות המקצועית 

הרלוונטית בכל תחום וגיבוש הצעת מחקר 
מפורטת. המשך יבוא ... 

עמוד הסיעוד

המלחמה בתאונות הדרכים:
 תרבות יום א' 

בבית חולים לוינשטיין

אחת לשבועיים בימי ראשון פוקדים את בית 
החולים לוינשטיין חיילים ומפקדים מיחידות 

שונות בצבא ומכוחות הביטחון על מנת 
להשתתף בסדנא בנושא מניעת תאונות דרכים. 

בשנים האחרונות הצטרפה באופן קבוע גם 
משטרת ישראל. מדובר בתוכנית הסברה 

ייחודית לכוחות הביטחון במטרה לצמצם את 
 היקף תאונות הדרכים והנפגעים בהן. 

התוכנית מופעלת למעלה מ-20 שנה ובתשע 
השנים האחרונות מובילה ומנחה אותה האחות 

מזית וקס.

בחלק הראשון של היום הם נחשפים למשמעות 
של פציעה כתוצאה מתאונה, לומדים מהו 

שיקום ובמה כרוך תהליך השיקום, שומעים 
על הסבל שעוברים הפצועים ובני המשפחה 

ולומדים מהי מוגבלות פיזית וקוגניטיבית.

בהמשך הסדנא יש הרצאה של מתנדב מאור 
ירוק והם נחשפים לסיפור אישי של פצוע 

שהשתקם בלוינשטיין. היום מסתיים במחזה 
קצר שנקרא: "פרופורציות לפני ואחרי" של 

שני שחקנים מתאטרון "אנסמבל" בכפר סבא, 
יהורם הלוי ואמיר כהן, שמתנדבים בפרויקט 

מעל לשמונה שנים. 

בתום ההצגה נערך דיון שבו משתתפי הסדנא 
מביעים את הרשמים שלהם מהיום החווייתי 

והתובנות שלוקחים איתם הלאה. 

עד כה פקדו את הסנדאות למעלה מ–25,000 
חיילים ואנשי כוחות הביטחון.

הדרכת מטופלים הינה תקשורת מקצועית 
המתקיימת בין האחות, המטופל ומשפחתו 
במטרה להקנות למטופל ולמשפחתו כלים, 

ידע ומיומנויות להבנת מצבו הבריאותי ולקידום 
היותו שותף בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות 

לתוכנית השיקומית שלו. קידום והטמעת 
נושא הדרכת המטופלים, כחלק אינטגראלי 

בעשייה השיקומית תוך הבניית  שגרות עבודה 
המאפשרות העברת מידע מלא ואפקטיבי 

למטופל, תורמים ליצירת תרבות המביאה לשינוי 
בתפיסת נושא ההדרכה ולהעצמה של האחות.

להדרכת המטופלים ישנה חשיבות רבה בנוגע 
לאיכות השירות הניתן למטופלים ולתפקוד צוות 

 האחים והאחיות במחלקות השונות. 
נמצא כי הדרכה נכונה תביא בסיומה ל:

ư שיפור השירות
ư מתן טיפול איכותי וקידום בריאות המטופל
ư  הפחתת חרדה של המטופל ובני משפחתו
ư  הגברת שיתוף הפעולה של המטופל

וההיענות לטיפול 
ư  העצמה וצמיחה של

המטופל 
ư  לקיחת אחריות על ידי

המטופל ומשפחתו
ư  עליה ברמת שביעות רצון

המטופל 
נושא הדרכת המטופל קיבל 

עדיפות גבוהה בתכניות 
העבודה של אגף הסיעוד 
בכללית ואף החלו בקיום 

סדנאות שבהם הוקצו מספר מקומות מוגבל 
לאחיות מבית החולים. על מנת להנחיל 

ולהטמיע את הנושא בבית החולים באופן 
יסודי, סגנית מנהלת הסיעוד, מלכה אשכנזי, 

יזמה קיום סדנה ייחודית לאחיות בבית החולים 
בשיתוף פעולה עם מחלקת משאבי אנוש. 

הסדנה יצאה לפועל בהובלתה של גיטה פרנקו 
ומסתיימת בימים אלה. בסדנה הושם דגש 
על העברת המסר והחשיבות דרך מנהלות 
הסיעוד המחלקתיות. המשתתפים בסדנה 

נבחרו בקפידה מתוך כוונה להכשירם לקידום 
מיומנויות הדרכה במחלקותיהן.

בסדנה הלומדים קיבלו כלים לשיפור איכות 
 .On the job training ההדרכה, תוך ליווי מקצועי

כל מחלקה בחרה נושא ראשי בו תתמקד וכן 
עודכנו אוגדני ההדרכות שבהמשך יתורגמו 

לשפות נפוצות. במקביל, כחלק מתהליך השינוי, 
 הועלו רעיונות רבים מהשטח כשאחד מהם 
הינו הקצאת פינה ייחודית ל"פינת הדרכה" 

בחדר צוות.

הדרכת מטופלים



מגיע/ה לך להמשיך לגור בבית בנוחות ובבטיחות
רק צריך לדעת איך!

info@nagish.co.il | 072-2555577 .'אבא הלל 301 ר"ג | קניון אילון קומה ב' | טל

מקבוצת

חברת נגיש מקבוצת נטלי הינה הראשונה מסוגה בארץ, 
המשלבת תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע המספקים ייעוץ, תכנון,

שיפוץ להתאמת הבית, מכירות אביזרים וציוד עזר.

אנו כאן לשירותך,
חייג עכשיו 5688*

או בקרו אותנו במתחם "בית נגיש"
בקניון אילון ר"ג

עו"ד דוד סער – משרד עורכי דין
 )LL.M( כלכלן, תואר שני במשפטים 
)C.L.U( מומחה לביטוח חיים ופנסיה

טלפון רב קווי: 03-6874661 
www.davidsaar.co.il :כתובת אתר המשרד

תביעות אובדן כושר עבודה 	•
נכויות מביטוח לאומי	•
ביטוח סיעודי 	•
נכויות מפוליסות ביטוח	•
ביטוחי בריאות ומחלות קשות	•
תביעות משרד הביטחון	•
תאונות דרכים 	•
תאונות עבודה	•

 ניסיון רב, בעל רקע ניהולי 
כעובד חברות ביטוח לשעבר, זמינות ויחס אישי.

אל תתפתה להתנוון בוואן
שמור על פעילות גופנית והופעה צעירה!

 רכוש את מעלון הפלא להרמת 
 כיסא גלגלים לגג רכב פרטי המרים 
כסא גלגלים רגיל או ממונע מתקפל

 מפעל: רח’ הרב כהנמן 135 בני ברק 
טלפון: 03-6742582

משרד: רח’ דבורה הנביאה 15 בני ברק
טלפון: 03-5700323 פקס: 03-5707093

www.gottlieb.co.il l david@gottlieb.co.il

GOTTLIEB  גוטליב
חצי יובל של איכות ואמינות



31 עובדי בית 
החולים לוינשטיין 

התנדבו השנה 
ביום המעשים 

הטובים בשלושה 
מקומות שונים

פנימיית שטיינברג בכפר סבא
לבקשת הנהלת פנימיית שטיינברג בוצעה 

פעילות ייחודית לצוות מדריכי הפנימייה. 
הפעילות נפתחה בהגשת מאפים תוצרת 

מטבח לוינשטיין, ואז התפנו הפיזיותרפיסיטות:     
טל גלינקא ועדי לביא להעביר לצוות המדריכים 

של הפנימייה 'סדנת כאבי גב' אשר כללה 
הרצאה בנושא ארגונומיה, מבנה עמוד השדרה 

וחשיבות הפעילות הגופנית. בהמשך הועברה 
סדנה אקטיבית כולל הדגמת תרגילים ומתיחות 
תוך התנסות איש על רעהו. הפעילות המבורכת  

זכתה להוקרת תודה והערכה רבה מצד צוות 
מדריכי הפנימייה.

אירועים וביקורים

לבית אבות צימרמן ברעננה

אותו אימצנו זו השנה השלישית ברציפות, 
הגיעו 12 מתנדבים ובהם: יהודה שטאובר, אתי 

אלקובי, אוסנת שרון, זכאי נאור, משה אסידו, 
אבישי דגמי, אורית חובב, ליאת פלג, יעל נווה, 
סיון בן ששון, הדס גורדין ונורית קראוס דורון. 

הצוות הגיע לבית האבות עם מגשי מאפים 
תוצרת מטבח לוינשטיין, הצוות הפעיל את דיירי 
בית האבות במשחק בינגו נושא פרסים. לזוכים 

הוענקו פרסים- תשורת בית החולים. בהמשך 
נהנו הדיירים מפעילות יצירה וצביעה סביב 

שולחנות בהדרכת וליווי המתנדבים הפעילים. 
בהמשך הצטרפו מקהלת ילדי בית ספר 

“פעמונים” לשירה בציבור אשר סחפה את כל 
הדיירים ואת צוות בית האבות והמתנדבים.

לבית אבות עמל בשרון ברעננה
הגיעו 17 מתנדבים ובהם: ריטה הנסב, זמירה 

נהוראי, תמי פנחסי, אושרת זכריה, אילנה אור, 
דנית שחף, גיא זיידמן, יאיר פלדמן, אורנה מאיר, 

 אורטל יוסף, שרה ליפקין, גילה רגב, 
 אדוה אהרון, טל מנצור, דנית אברהם, תמר לוי 

ולאה וייסמן.

הצוות נכנס בשמחה לאולם בו המתינו כ-80 
דיירים ופצח במשחק בינגו נושא פרסים 

ותרועות רמות לזוכים. המשחק זכה לשיתוף 
פעולה והתרגשות רבתית. לאחר המשחק 

וחלוקת הפרסים לזוכים הוגשו מאפיים תוצרת 
מטבח לוינשטיין לכל הדיירים אשר נהנו מאד 
מהמטעמים.  בהמשך חולקו לדיירים שירונים 

 אשר הוכנו מראש על ידי צוות משאבי אנוש 
וכל המשתתפים פצחו בשירה רמה.

בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 262016

קבוצת לוינשטיין כדורסל נשים, 
בראשותה של עדה אליחי, זכתה במקום 
הראשון בדרג א' בליגה למקומות עבודה. 

באירוע חלוקת גביעים של הליגות 
למקומות עבודה קיבלה הקבוצה גביע 
על זכייתה והשתתפה במסיבה חגיגית 
שכללה הופעה של שלומי שבת ויובל 

דיין. הקבוצה של לוינשטיין ניצחה 
 במשחק האחרון את הקבוצה של 

בנק דיסקונט.

קבוצת לוינשטיין כדורסל נשים במקום הראשון



ותיקה  חברה  היא  שטינר  אורטופדיקה 
המספקת  האורתופדיה,  בתחום  ביותר 
מגוון אביזרים וציוד לנכים ובעלי מוגבלויות

אצלנו תמצאו:
אביזרים שיקומיים ‰
עזרי הליכה כגון הליכונים וקביים ‰
כיסאות שירותים ומקלחת ‰
מיטות אשפוז ביתיות ‰
כורסאות הקמה חשמליות ‰
מנופים חשמליים וידניים ‰

לפרטים ומידע נוסף:

רשימת סניפים: 
רמת גן: בן גוריון 32 טל’. 03-7519496

ראשון לציון - תצוגה ומחסן: השר חיים משה שפירא 4
בית מסוף, קומה א’ אולם  14 טל’. 039517674

אורטופדיקה שטינר הינה ספק המוכר על ידי משרד הבריאות, 
משרד הביטחון, קופות החולים, בתי חולים וחברות ביטוח.
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במסגרת תוכנית “קולות במרחב”, שמתקיימת 
בחטיבת השרון ברעננה זו השנה השלישית, 

הגיעו מספר תלמידים מכיתה ח’ להעביר 
פעילות לילדים המאושפזים בבית החולים 

לוינשטיין. הפעילות התקיימה בחודש מאי ברוח 
 חגיגות יום העצמאות וכללה ציורים 

וביטוי עצמי של הילדים על גבי דגל ישראל 
שציירו התלמידים.

התלמידים ביצעו את הפעילות כחלק מפרוייקט 
מנטורים במסגרתו הם התלוו לסדרת מפגשים 

עם דוברת בית החולים לוינשטיין - דנית שכטר,  
במטרה לקבל השראה ולעבור תהליך למידה 
בנושא קריירה ומימוש עצמי. מדובר בשישה 
מפגשים בהם מנהלים התלמידים שיח עם 

המנטור אותו בחרו ובמהלכם הם מבצעים גם 
התנסות בחוויה משמעותית ופעילות למען 

הקהילה בתחום העיסוק של המנטור.

התלמידים אשר לקחו חלק בתוכנית “קולות 
במרחב” ובפעילות המשותפת עם הילדים 

המאושפזים בביה”ח לוינשטיין הם: נוגה בושרי, 
שי ברם, טל ארז, גל חזן, נוריאל גונזלס.

ביה"ח לוינשטיין חגג בחודש מרץ את יום 
האישה הבינלאומי ופרגן לעובדות ביה"ח 

במופע הומוריסטי מצחיק ומלא הומור. בשעות 
הצהריים התכנסו נשות ביה"ח באודיטוריום 

ביה"ח ונהנו מכיבוד מתוק ומפנק שהוכן 
והוגש על ידי מטבח בית החולים. "בהמשך 

התכנסנו למופע הומור וצחוק של אורית רמז - 
"מיליון צוחקים לא טועים", שהעלה חיוך אצל 

המשתתפות ואף כלל פעילות ספורטיבית קלה 
ומהנה", מציינת לאה ויסמן, מנהלת משאבי 

אנוש של בית החולים לוינשטיין.

פורום מדיקל, שהוקם על ידי מנהלת העסקים רעננה בראשותו של רועי דינוביץ’ וכולל את בכירי 
ארגוני המדיקל בשרון, התארח בבית החולים לוינשטיין. המפגש כלל סיור הכרות עם צוות בית 

החולים והמחלקות השונות תוך כדי מצגות וסרטוני הסבר על פועלו של בית החולים בתחום 
השיקום. מטרת המפגש הייתה חיזוק השיח ושיתופי פעולה בין הרפואה לחברות ההייטק  אשר יעודד 

יוזמות חדשות לשיפור הטיפול ושיקום המטופל. הרעיון הוא שיזמים ואנשי רפואה יביא לצמיחה של 
העסקים באזור ולשיפור באיכות חייהם של המטופלים בישראל. בין החברות המשתתפות בפורום זה: 

חברת טבע, חברת סאנארה ונצ’ר, חברת אלי לילי ישראל, בית איזי שפירא ועוד. 

במהלך חודש יוני הובילו מנהלת העסקים ברעננה ועריית רעננה את כנס June Tech – הועידה 
המרכזית של בכירי ההיי טק בישראל. במסגרת הכנס התקיים פאנל “טכנולוגיה בשירות רפואת 

השיקום” בו לקח חלק מנהל ביה”ח לוינשטיין, פרופ’ עמירם כ”ץ.

בפאנל השתתפו גם ג’ין יודס, מנכ״לית בית איזי שפירא, אסף ברנע, מנכ”ל סאנארה ונצ’ר, שירה 
לב עמי, מנמ”רית משרד הבריאות ועופר ויסבורג, מנכ”ל מכבי יזמות וניהול מקבוצת מכבי שירותי 

 בריאות. פרופ’ כ”ץ תיאר בפאנל כיצד הטכנולוגיה המתקדמת מסייעת ברפואה השיקומית. 
לדבריו, בכל השלבים והפונקציות בבית החולים יש מעורבות טכנולוגית, המתבטאת בטיפול הרפואי 

 עצמו, באבחון, בשירות, במחקר ופיתוח ובשימושים שאנשים עושים בכלים טכנולוגיים בכדי לפצות
על הפרעות תפקודיות שהם אמורים להתגבר עליהן במהלך חייהם. את הפאנל הנחה יהודה 

קונפורטס, עורך ראשי בקבוצת אנשים ומחשבים, שסייעה לעיריית רעננה בהפקת הכנס.

פורום מדיקל - היי טק ורפואה הולכים יחדיו

חגיגות יום האישה בבית החולים לוינשטיין

לרגל יום העצמאות: 
תלמידים מחטיבת השרון 

העבירו פעילות לילדים 
המאושפזים בלוינשטיין

“איזה סרט-ן” 
לילי פרלמן, ראשת אגף הסיעוד בכללית, 

הגיעה לאודיטורים בית החולים לוינשטיין על 
מנת לחשוף את  סיפורה האישי והתמודדותה 

עם מחלת הסרטן בה לקתה. 

באמצעות מונולוג דרמטי, סוחף ומרגש, מזווית 
אישית ובדמותה של האחות, לילי הצליחה 
להעביר את תחושותיה, כשעברה מדמות 

המטפלת לדמותה של המטופלת.

בתמונה מימין לשמאל: עופר ויסבורג, מנכ"ל מכבי יזמות וניהול 
מקבוצת מכבי שירותי בריאות; שירה לב עמי, מנמ"רית משרד 

הבריאות; ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא; אסף ברנע, מנכ"ל 
סאנארה ונצ'ר; פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל ביה"ח לוינשטיין.



הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי הסתדרות האחים והאחיות, 
העמיתים ב“מבטחים החדשה“, מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה תרומה 

משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

האמור אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. דף מידע זה נועד למתן 
סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת הביטוח הרלבנטית ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, 

ובהם בלבד. הטבות לבן משפחה מקרבה ראשונה בתנאי שלא חל עליו הסדר הטבות אחר עם מעסיק במנורה מבטחים פנסיה ובכפוף לחתימה על טופס הטבות.
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הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות במנורה מבטחים

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם

20
15

שנת 
קרן הפנסיה ל

טוח
בבעלות חברת בי

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

שיקום מקצועי 
בביטוח הלאומי

לכוון שנועד  טיפולי  תהליך  הוא  הלאומי  בביטוח  המקצועי  השיקום 
ולהכשיר נכים ואלמנים/ות להיקלט בעבודה המתאימה להם, ולהשתלב 

במעגל העבודה.

מי זכאי לשיקום מקצועי?
10% נכות, או שפגיעתו הוכרה נפגע בעבודה, שנקבעו לו לפחות   

כמחלת מקצוע.  
אלמנה וכן  לפחות,  נכות   20% לו  שנקבעו  איבה,  בפעולות  נפגע   

ויתומים של נספה פעולות איבה.  
20% נכות לפחות, נכה, לא מפגיעת עבודה או איבה, שנקבעו לו   

גם אם אינו מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי.  
נפגעי או  שאירים  ביטוח  חוק  פי  על  שהוכרו  ואלמנות,  אלמנים   

עבודה.  
אינכם  הנכות  עקב  אם  מקצועי,  לשיקום  זכאים  להיות  עשויים  אתם 
מסוגלים לעסוק בעבודתכם הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת, או אם 

אתם מחוסרי עבודה וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
טיפול וליווי של עובדים סוציאליים המתמחים בשיקום.  

שירותי אבחון והכוונה מקצועית ותעסוקתית.  
לימודים - כולל מימון שכר לימוד, מכשירי לימוד, דמי קיום והוצאות   

נסיעה.
שירותי תמיכה להנגשת סביבת הלימודים.  

ליווי המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.  

המוסד לביטוח לאומי
הביטחון האישי שלך ושלי

www.btl.gov.i l

אתם מוזמנים לפנות למחלקת השיקום לבירור זכאותכם

לשיקום מקצועי, טל' 09-8602879. 



 פרופ' תאודור נחנזון –
מאבות רפואת השיקום 

בישראל ומנהל ביה"ח 
 לוינשטיין בעבר – 

הלך לעולמו 

פרופ' נחנזון ניהל את בית החולים לוינשטיין 
 במשך עשרים שנה, בין השנים 1985-1965,

ותרם תרומה מכרעת להתפתחותו 
ולהתקדמותה של רפואת השיקום בישראל. 

בתקופתו נפתחו בשטח בית החולים לוינשטיין 
המרכז לשיקום מקצועי ומכון מחקר פעיל. 
במקביל הוא כיהן גם כראש החוג לשיקום 

בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת ת"א וכיו"ר 
האיגוד הישראלי לרפואה שיקומית. 

בדצמבר 2008 העניק שר הבריאות לפרופ' 
נחנזון את אות המופת על מפעל חיים. בין 

הנימוקים למתן הפרס נכתב: "הודות לחזונו 
ולפעילותו הפך בית החולים לוינשטיין לבית 

החולים המוביל בישראל ובין המובילים בעולם 
בתחום השיקום. פרופ' נחנזון נחשב לאחד 

מהאנשים  הדומיננטים ברפואה בישראל 
מראשית ימי הקמתה של המדינה... הפרס 

ניתן לפרופ' נחנזון על היותו איש חזון ומעשה, 
על תרומה אדירה לקהילה שנפרשה על יריעת 

חיים ארוכה ועל הישגים מפוארים בתחום 
השיקום האיכותי במערכת הבריאות". 

פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין 
ציין: "היום אנחנו נפרדים, יחד עם משפחת 

נחנזון היקרה, מהאיש שטבע את דמותו 
של בית החולים לוינשטיין לפני יובל שנים 

וניהל אותו תקופת דור. ידו הייתה בכל: בחזון, 
בטיפול הרפואי השיקומי, בהובלת יישום 

תבנית העבודה הקלינית ובהקמת מחלקות 
שיקום מתמחות. הוא היה אחראי  להפיכתו 

של בית החולים לוינשטיין ממוסד קטן ובקושי 
מוכר למערכת מפוארת שמובילה את רפואת 

השיקום בישראל וממוצבת בין מובילות רפואת 
השיקום בעולם".

בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 302016

בלוינשטיין  לפיזיותרפיה  המכון  של  הקלינית  ההדרכה  צוות 
נבחר על ידי אוניברסיטת בן גוריון כמדריך מצטיין לסטודנטים

מידי שנה בוחר צוות המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון מדריך מצטיין ומודה לו באופן 
מיוחד על ההתמדה וההוראה הקלינית הראויה לציון. השנה נבחר צוות ההדרכה של המכון 

לפיזיותרפיה בבית החולים לוינשטיין על היותו צוות מוביל בתחומו, קשוב לצרכי הסטודנטים ומהווה 
מודל לסטודנטים ולמדריכים קליניים במקומות אחרים. תעודת הוקרה ושי צנוע הוענקו לצוות 

במסגרת כנס הצגת עבודות גמר של סטודנטים בשנה ד' שקיימה אוניברסיטת בן גוריון.

גלית גרינברג, מתאמת הלימודים הקליניים המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב: 
"אני מברכת ומודה לכל אחד מכם על תרומתו לאורך השנים ועל שיתוף הפעולה המצוין, שנקווה 

שימשיך כך עוד שנים רבות".

איתנה טבקרו, מנהלת המכון לפיזיותרפיה בלוינשטיין: "הבחירה בצוות ההדרכה הקלינית באה 
בזכות העשייה וההתמדה ועל היותו מודל לחיקוי לאנשי מקצוע רבים אחרים. נחמד לקבל הכרה 

רשמית חיצונית לעשייה המקצועית המאומצת לאורך שנים של צוות הפיזיותרפיסטים שלנו 
בלוינשטיין".

 צוות ההדרכה הקלינית, בהובלתה של שירה צייכנר כהן, כולל את הפיזיותרפיסטים: זיוה יאירי; 
זוהר דורי; כפיר פינגרמן; שני כהן; אפרת גייסט; אורית ודלר; אחמד מואסי; ריטה גנדלמן; מיכל קנר; 

גנית גריי וטל גלינקא. שירה צייכנר כהן היא גם זוכת פרס מנהל ביה"ח לוינשטיין לשנת 2015.

חדשות בקצרה

פרופ' פבלו סולסי, מנהל בית החולים לוינשטיין בעבר, הלך לעולמו 

פרופ’ סולסי, מותיקי הרופאים בבית החולים 
לוינשטיין, ניהל משך שנים רבות מחלקות 

לשיקום נוירולוגי והיה מנהל בית החולים בין 
השנים 1993-1990. 

פרופ’ סולסי היה ידוע בהשקפתו על חשיבות 
שיתוף הפעולה של הצוות הרב מקצועי 

בלוינשטיין ואמר כי “מלאכת השיקום אינה 
עבודה לסוליטסים, אין אצלנו גאון הדור שעל 

פיו יישק דבר. הליך השיקום מצליח כאשר 
נשמעות הדעות של כל הצוות, מהרופא הבכיר 

ביותר ועד לאחות הזוטרה ביותר”.

לאחר תום כהונתו כמנהל בית החולים 
לוינשטיין המשיך לנהל מחלקה לשיקום 

נוירולוגי. מאז פרישתו לגמלאות, עסק בטיפול 
מרפאתי, ייעץ בועדות רפואיות שונות והתנדב 

מטעם מכון לואיס העוסק בהתאמת מכשור 
לקטועים ונכי גפיים תחתונות. 

בית החולים לוינשטיין אבל על מותו, יחד עם 
ליה אשתו ומשפחת סולסי.



פתרונות  במתן  מתמחה  אש  לפיד  חברת 
אוטומטיים  כיבויים  אש,  כיבוי  אש,  גילוי 
ספרינקלרים  מנדפים,  חשמל,  בארונות 

ובדיקות בלוחות חשמל

1-800-39-90-90
www.lapid-esh.co.il

עם לפיד אש אפשר לישון בשקט

חושבים בטיחות - חושבים לפיד אש

www.hagai-med.co.il    04-8411003
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עמוד 1 כתבו עלינו
ולה־השניבפצועגםלטפלהספיקובשבילו,שעצרו

ציל
$TS1$ולהציל$TS1$

$DN2$ולהציל$DN2$מתרגשת.היאחייו״,את

הדיווחאתניקולראתההפגיעהלאחרשעהכחצי

ליועברהמסוקים,שני״ראיתיבטלוויזיה.היריעל
אתהעפתיואזמהם.באחרשאופירמחשבהבראש

עםלהפסיקצריכהשאנילעצמיאמרתיהזו,המחשבה
לישון,והלכתיחלף,הראשכאבלדאוג.לאהשטויות.

להירדם.הצלחתיולאחם,היההצלחתי.לאאבל
חיהאניבדלת.ודופקיםמצלצליםבלילה12״ב־

מהחשבתיכאלו,בשעותלביקוריםרגילהלאלבר,

הלכתיבסדין,הפיג׳מהאתכיסיתיעכשיו.עושהאני
לצלצל׳״.תפסיקופותחת,לא׳אניואמרתי:לדלת
הואואזהסכמתי.לאתפתחי׳.דחוף,׳זהאמר:מישהו

בצבא׳.בןלך׳ישאמר:

עליו?׳מדברשאתהלמיקוראים׳איך״שאלתי:
׳אופיר׳.אמר:והוא

שאפשרקשההכיהדברזהקשה.נוראהיה״זה

לאמא.לעשות
העיר.מקציןחייליםשםעמדוהדלת,את״פתחתי

לנסועצריכהושאניקשה,פצועשאופירליאמרו
יותר.אמרולאזהו.החולים.לבית

שאנילהםאמרתיעצמי.עםלעשותמהידעתי״לא

מצאתיבקושירעדתי,טיפשי.ככהלהתלבש.צריכה

הירקותשכלזהעלחשבתילאעצמי.עללשיםמה

לגמרי.מבולבלתהייתיהשולחן.על
המונית,עלאותיוהעלושליהתיקאתלקחו״הם

החולים״.לביתנסענוחיכה.כבראופירשלאבאשם
מזיכ־נעתקתנשימתהאחרי,וחצישנהעכשיו,גם

רון

$TS1$מזיכרון$TS1$

$DN2$מזיכרון$DN2$לדמעותנותנתהחזה,עלידמניחההיאהזה.הרגע
משתדלתהיאכללבדרךהכאב.אתלפרוקלזלוג,

גםחלשהשכשהיאאמונהמתוךהרבה,לבכותלא

אותו.לחזקרקרוצההיאוהרימוחלש,שלהאופיר

לפרוק,לעצמהמרשההיאכאלומשברברגעיאבל
רואה.לאכשהואבשקט,

לא־התקשרהאיךמספרתכשהיאנעצמותעיניה
חיה

$TS1$לאחיה$TS1$
$DN2$לאחיה$DN2$היאואיךנפצע,שאופירלולהודיעאלברהצעיר

להרסההגיעואיךלילדים.להודיעהתקשרוושוקי
לרעתבליבחוץוחיכוהניתוחלחדרורצוכרםעין
כשהרופאיםהמוקרמות,הבוקרשעותעדקורה,מה

מורכב.ראשניתוחעברשאופירלהםואמרויצאו

עצי־ללאדיבור,לשטףחוזרתהיאמשיםמבלי
רות,

$TS1$,עצירות$TS1$
$DN2$,עצירות$DN2$לשכוח.מעדיפהשהיאהקשיםלרגעיםחוזרת

בטוחיםהיולאכיאופיר,זהאםלראותהלך״יהונתן

אותו.לזהותקשהוהיהדסקית,מצאולאהוא,שזה

ישהגבות,לפיאותוזיהומפחיד.היהשלוהמראה

עבות.מאורגבותלו
מהיוםעליולחשובליקשהשהכימשהויש״אם

לראותנכנסתיאופיר.שלהראשונההתמונהזוההוא,
כמעטבי,וגעראחרייבאאחיוברחתי.בחדראותו
עצמך,על׳תתאפסיבצרפתית:ליאמרעלי,צעק

שלך׳.הבןאתלראותלבואחייבתאתשלך.הבןזה
חדרההוא,לחדראותיוהחזיראותילקח״הוא

פניםשם.רואהאתמהבכלללהביןיכולהלאשאת

כמהאחריארם.בןרואהלאאתפצוע.גוףנפוחים,

גולגולתעצמותבליהואאבלירדה,הנפיחותימים
התחננתישלך.הבןוזהנורא,מראההניתוחים,בגלל

ימות״.שהוא

הדמעות.אתומנגבתדיבורהאתעוצרתהיא
עליהם,כעסתיללכת.יכולשהואלרופאים״אמרתי

ככה.לחיותצריךהואלמהלמות.לונתנולאלמה

בו.לטפלחייביםשהםאמרוהם

לאאזאבלמשוקם,כשהואאחרת,נראהזה״היום
לחיותצריךהואלמהאלה.חייםמיןאיזההבנתי
כאלו״.חיים

ספ־בתחילתבהדסה.אופירשכבשבועותחמישה

טמבר

$TS1$ספטמבר$TS1$

$DN2$ספטמבר$DN2$2014ושיקוםנמרץלטיפוללמחלקההועבר

ניקולהכרה.מחוסרכשהואלוינשטיין,בביתההכרה
משפחתו,בנילוינשטיין.ביתשלבמלוניתלגורעברה

לרגע.אותועזבולאחבריו,גםכמו
למחלקההועברבדיוק,שנהלפני2015במארס
ארו־חורשיםמעורפלת.בהכרהמוח,חבלותלשיקום

כים

$TS1$ארוכים$TS1$

$DN2$ארוכים$DN2$ליצורשניסהמי״אבללסביבה,הגיבלאכמעט
מחכהשרקבפניםמשהושישראהתקשורתאיתו

לריפויהמחלקהמנהלתשוורץ,יפעתאומרתלהגיב״,
באופיר.שמטפלתבעיסוק,

צורה,בשום׳לא׳או׳כן׳לסמןמסוגלהיהלא״הוא

הפנים,בהבעותהעיניים,במבטלהרגישיכולתאבל

אומרת.שאתמהאתומביןמרגיששבפניםשהאדם

איתו,לעבורשאפשרמישהושםשישתחושההיתה

תרופות,ועודכלים,ועודזמן,עודייקחפשוטזה

לטרי־חיכינומבפנים.הזההאדםאתלהוציאכדי
גר,

$TS1$,לטריגר$TS1$
$DN2$,לטריגר$DN2$ופתאוםהחוצה.האדםאתלהוציאלנושיאפשר

הגיע״.זה

בביתניתוחאופירעברהאחבדצמבר

עקבשהופיעבגב,לחץבפצעלטיפולשיבאהחולים
טופז,מוריסר״ריריעלנותחהואממושכת.שכיבה

בחררה,יפהבהללפלסטיתלכירורגיההיחידהמנהל

הרפואיוהצוותניקולבשבילו.החוליםלביתשהגיע

אופיר.שלהפריצהכנקודתהזההניתוחאתמסמנים

הזה,הפצעשלבכאבמהריכוזהתפנהכאילו״הוא

הצ־רצוני.באופןלחייךהתחילהואלהצליח.לרצון

ליח
$TS1$הצליח$TS1$

$DN2$הצליח$DN2$אתלהריםהידיים.עםפשוטותפקודותלבצע

ולהשחילמקופסהטבעותלהריםכן.לסימוןהאגודל
מחרש״.החייםאתללמודעמוד.לתוךאותן

אביההחדשה,למחלקהעברשאופיראחרימעט

ומאוררציונלימאורהיהשלי״אבאנפטר.ניקולשל

יכולהיהולאלאופירמצפהמהירעהואריאליסט.
פעמיםשלושאלימטלפןהיההואזה.עםלהתמודד

נפטר,כשהואבסרהאנישגםלשמועכרירקביום,

בוכה,שובהיאבשבילי״.מהלומהעודהיתהזאת

להיותצריכהשהיאלבכות.להשאסורמתנצלתושוב
אופיר.בשבילבעיקרחזקה,

ישנההיאשלמהשנהבמשךחזק.קשרביניהםיש

במ־השיפוראחריאליו.קרובהלהיותכריבמלונית

צבו,

$TS1$,במצבו$TS1$

$DN2$,במצבו$DN2$מדיבביתלישוןלחזורלעצמההרשתההיא

ערכמעטלצירוישבההיאהאחרים,בלילותפעם.
נרדם.שהוא

ומ־הצרעלמושכבהואלישון,הולךשהוא״לפני

סתכל
$TS1$ומסתכל$TS1$

$DN2$ומסתכל$DN2$,ערב,בכלבשלישלוהעינייםאתמכניסעלי
התורהאתלתאראפשרואיבמבט.תורהליואומר

הזו״.המדהימה

עלאותםומניחמשקפיואתמריםהואעכשיו
ידיובאצבעותאותןמכסהעיניו,אתעוצםראשו.

רואה״כשאנימסבירה.היאמתפלל״,״הואהגדולות.

האלהבימיםלבקש.מהלואומרתאנימתפלל,שהוא
הכיזהלאכול.שתלמדנתפללבואלו,אומרתאני

שיפעיללנו,שיעזורמהקב״הנבקשבואעכשיו.חשוב
פעולתאתמפרטתממשלבלוע.ונוכלהתאיםאת

מנטרה,מזהלעשותממנומבקשתאניואזהבליעה.

הזמן״.כלשלובראשזהעללחזור

מודרך,ודמיוןהוליסטית,מטפלתהיאבמקצועה

אדם״בניחיים.דרךעבורההםימימהושיטתהילינג

אומרת.היאהדמיון״,יריעלהמציאותאתיוצרים

ימי־שלההכרתיתהחשיבהשיטתאתלמדתי״אני

מה,

$TS1$,ימימה$TS1$

$DN2$,ימימה$DN2$להגיבכריההתרחשויות,שלבהכרהשעוסקת

עמוד 4

נפש,סערתמתוךדבריםלעשותלאמדויק.ממקום

עמוקההבנהעםאובייקטיבית,מחשבהמתוךאלא
מסביב.קורהמהשליותר

כדרךהזובשיטהלהשתמשידעתמיד״אופיר

מדייקמאודשלו,למעשיםמודעמאודהואחיים.

רגשות.סערתמתוךלפעוללאכרישלו,במעשים

והואהגבלוכשכואבלילהראותלמשל,יודע,״הוא

וחצי.שנהכברשוכבהזההילדתחשבי,עיסוי.צריך

גםולאחרונה,בבוקר,שעתייםרקבכיסאיושבהוא

הואהזמןשארכלוזהו,הצהריים.אחריוחצישעה

עלהידאתמניחהואעיסוי,צריךכשהואאזשוכב.
שאוכלכרילהתהפך,לועוזרתואניהמיטה,מעקה
זה״.אתאוהבמאורוהואהגב.אתלולעסות

בכ־לא.ומהרוצההואמהלהראותיורעאופיר

ניסה

$TS1$בכניסה$TS1$

$DN2$בכניסה$DN2$הג־כיסאאתעוצרהואהפיזיותרפיהלחדר

לגלים.
$TS1$.הגלגלים$TS1$

$DN2$.הגלגלים$DN2$כוחותלואיןלחדר.מחוץאלאותומסובב

אבלהעיקשים.הפיזיותרפיהבתרגיליהכרוךלכאב
הבריחהניסיוןאתמכיריםכברהמסוריםהמטפלים

מבטיחיםההתנגדות,אתמפיגיםלאטולאטהזה,

יחזורהואשאולימטרה.להםשישקצת,רקשינסו

מתרצה.ואופירללכת.

מחייךהואאהוב,שירשומעכשהוא

בשבועותיד.בתנועתעודמבקשבאצבעותיו.ומתופף
שחורטושמריםלכתוב.מצליחגםהואהאחרונים

גדולבכתבבמהירות,שמואתוכותבמחיקלוחאל
מניחהכשיפעתקודם.לושהיהמזהיותרוברור

ממנוומבקשתהשולחןעלאותיותעםכרטיסיות

הנכונה.האותאתמזהההואמסוימת,אותלהרים

פעולהרף,עלבעיפרוןלכתובהצליחשעברבשבוע
יותר.גדוללחץהפעלתשדורשת

אריקאוארצישלמהיותר,אוהבאתהמי״את

ואופירטיפול,במהלךיפעתאותושואלתאיינשטיין?״

עלהמונחותמהכרטיסיותומעתיקהעיפרוןאתמרים
ה.מ.ל.ש.האותיות.אתהשולחן

קבו־שנשארהתבניתהואכהן,אופירשלו,״השם

עה

$TS1$קבועה$TS1$

$DN2$קבועה$DN2$,מסבירהזורם״,באופןאותהכותבוהואבראשו

אבלבשניות.כותבהואו׳אמא׳׳שלום׳״גםיפעת.
מעתיק.עדייןהואאחרותמילים

אתצריךאבלהאותיות,נראותאיךזוכר״הוא

מאמינהאנילמילים.אותןלחברכריבכתיבההאימון

הזמןכלמצליחאבלעזרה,הרבהצריךהואמאור.בו

ולהתקדם״.להשתפר
תגו־ללאמינימלית,בהכרהאלינוהגיע״אופיר

בה

$TS1$תגובה$TS1$

$DN2$תגובה$DN2$זמןלאורךהזהבמצבונשארלהוראות,ברורה

לשיקוםהמחלקהמנהלסחר,ירוןר״ראומרממושך״,
מהיוםבאופירשטיפללוינשטיין,בביתמוחחבלות

החודשים״בארבעתלמחלקה.הגיעשבוהראשון

לסביבה,יותרמהירהתגובהאצלוהופיעההאחרונים
בעזרתלסמןיותר,להגיביותר,לתקשרמצליחהוא

שלו.הרצונותאתמחוות
בכיסאעדייןשהואהעובדההמוטוריות,״הבעיות

הבסיסיים,היומיוםתפקודיבכללעזרהוזקוקגלגלים

במ־פגיעההיתהשבההראש,פגיעתשלתולדההן

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$.העצבית
חשוב,צערהיאהביתהשלושהחזרהחושב״אני

בסביבהכשנמצאיםההחלמה.לתהליךלתרוםשיכול

להתפתח.מקוםישסטרילית,פחותמוכרת,יותר
בחלוקיםלבושיםמטפליםרומים,החדריםכלכאן

הביתה,ייצאכשהואמסביב.אנשיםהרבהלבנים,

טיפו־יקבלחברים,יותרמוכרת,סביבהיראההוא

לים
$TS1$טיפולים$TS1$

$DN2$טיפולים$DN2$הנאה,גםלולתתשיוכלונוספותופעילויות

טיפולי״.רווחרקולא
מתכננתניקולהביתה.בחזרהתקוותתוליםכולם

רו־הצהרייםאחרבשעותנוספותפעילויותלאופיר

גמת

$TS1$רוגמת$TS1$

$DN2$רוגמת$DN2$במוסיקה.וטיפולטיפוליתרכיבה

אהודשומעהיהתמירמוסיקה.אוהבמאור״הוא

לפעמיםסקס,מוניקהסחרוף,בריבנאי,אביתרבנאי,
בווליוםהיהזהמוסיקה,שמעכשהואטראנס.גם

היההואהשבתכניסתלפניישמעו.שכולםגבוה,

רנד.שולישלכמומודרניים,דתייםשיריםשומע

אתמכניסהיהזהכיפיים.קסומים.רגעיםהיואלה

השלווה״.אתהשבת,
הונגשניקולשלהביתגםהביטחון,משרדבסיוע

הגדולהחדראלמהסלוןנפתחהנוספתדלתלאופיר.
האמבטיההגלגלים.לכיסאמעברלאפשרכרישלו,

ומזרןמעקהעםמיוחדתמיטההונגשו.והשירותים

פרטי.ביתבתוךחוליםביתלחדר.הוכנסומיוחד

עורךהיההואהפציעה,לפניבבית,היה״כשהוא
בתוךמהגינהפרחיםמניחשבת.לקראתהשולחןאת

תמידיפה.מפהבוחרבתוכה.שיצופומים,עםקערית

היולאשלוכשהאחיםגםיפה,שולחןעורכיםהיינו

בבית.שנינורקוהיינובאים

הבי־אותולהביאהתחלתיהאחרונים״בשבועות

תה

$TS1$הביתה$TS1$

$DN2$הביתה$DN2$פעםבכלשבת.מוצאיערמשישישבוע,בסופי
שבת,קבלתלעשותרוצההואאםאותוששאלתי

שבתשירישרהאניאזשכן.הידעםליסימןהוא

אחרערבית.תפילתאיתוומתפללתהמטפליםעם

ואחרחיל׳,ו׳אשתעליכם׳׳שלוםאתשרהאניכך

שריםכולנוהארוחהבסיוםקידוש.עושההמלווים

רוצהשהואמקשיב,שאופיררואהאנילמעלות׳.׳שיר

האגודל״.עםלייקומסמןלשיר,

בחז־אותולקחתבאוכשהמטפליםבהתחלה,

רה

$TS1$בחזרה$TS1$

$DN2$בחזרה$DN2$מתנגד.היהאופירשבת,במוצאילוינשטייןלבית

פניו,אתמסיטהכיסא,גלגליאתבאצבעותיונועל

הדלת.מפתחאותולהוציאמאפשרלא
שבעודלומבטיחהברכות,אליומדברת״הייתי

מרפה.היהוהואהביתה,יחזורהואימיםחמישה

ערבבכליחזורהבאשבשבועיורעכשהואעכשיו,
לעבודההחולים.לביתלחזורמוכןהואבבית,לישון

הקשים״.היומיומייםלטיפוליםהמפרכת,

״ישנגמר.לאאיתןצוקשמבצעשיידעולהחשוב

חיילשלזמן,הרבהעודותימשךשנמשכת,מלחמהפה
אנחנואזמלא.משיקוםרחוקועדייןלהילחםשיצא

ישאבלפצועים,כמהויודעיםההרוגיםעליודעים

שלהם.השיקוםאתמלסייםשרחוקיםפצועיםעור
העולםמכליהודיםבשבילו,התפללהעם"כל

גדולחיבוקאיזהלתאראפשראילבריאותו.התפללו
המ־כמהוערהזה.הזמןכללאורךקיבלתיותמיכה

טפלים
$TS1$המטפלים$TS1$

$DN2$המטפלים$DN2$עבורהקודש,עבודתעושיםלוינשטייןבבית
מניבהשהיאעדשניםעוברותשלפעמיםסיזיפית

מוותרים.לאהםאבלתוצאות,

להגיררוצהואניועזרה,אהבההמוןסביבו״יש
ביוםשנה,לפניאצלולהופיעבאמוקילכולם.תורה

שעבר.בשבועלולנגןבאבנאיאהוד23ה־ההולדת
שבובתיה,כפראמי״תהספרמביתורבניםתלמידים

ישראלהשלי,שכנהתפילין.איתולהניחבאיםלמר,
וגדול.קטןדברבכלליעזרהרוזן,

הכוחעללאופירי.מגיעהגדולההכיהתורה״אבל

הב־שלו.ההצלחותעלשלו,התורההכרתעלשלו,

חירה

$TS1$הבחירה$TS1$

$DN2$הבחירה$DN2$בימיםפשוטה.בחירהלאהיאבחייםאופירשל

למשהולחכותשצריךלנואמרופעםכלהראשונים
ועודשעות.36כךואחרשעות.24לושישטוב.
בחיים.בחרואופירבסכנה.הזמןוכליום,ועוריום

במשךהאדוםבצלבעבדתינולד,שאופיר״עד

מלחמה.בשבוייוטיפולמשפחותבאיחורשנים,עשר
משפ־ביקורימלחמה,עקבשנפרדוקרוביםחיפוש

חות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$הענייניםכלמסוריה.כלותהעברתשבויים,של
שוםלהשיגאפשרשאיחושבתאניההומניטריים.

נקםפעולותמלחמה,שלילי.משהובאמצעותדבר

להביאיכולותנשיםשרקמאמינהואניהדרך.לאזו
נפגעו,שלהןשהילדיםאימהותנשים,רקהשלום.את

שינוי.לעשותיכולותנקרע,שלהןשהלב

שלבישראל,הכפריםבכלללכתחלוםלי״יש
ונ־נשיםולאסוףומוסלמים,ודרוזיםונוצריםיהודים

שים

$TS1$ונשים$TS1$

$DN2$ונשים$DN2$,המלחמות,אתהרוע,אתלהפסיקולזעוק.ונשים
הםאופיר,שלוהסבלחווה,שאניהזהשהכאבלהרגיש

שווים״.יהיובהםבחרשלישהילדשהחייםסתם.לא

batchene israelhayom.co.il
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הביתהחוזראיזק
תרדמתקשים,אפילפסיההתקפיאחריהסיכויים:כלכנגד

מבית־החוליםאשכנזיאיזקמשתחררממושךושיקוםארוכה
אליזרו!רותם אליזרו!רותם

1wשו-אשכנזיאיזקאתכשרואים

%?bjjחיים,ומלאשמד!הקורקינט,על

החמודהילדעלעברמהלהאמיןקשה

וחצישנהלפניהאחרונה?בתקופההזח

בתרדמת,ושקענדירהבמחלהלקההוא

במההתעוררהואחודשיםשבעהאחרי

החו־שבעתבמשךרפואי״,״נסשמוגדר

דשים

$TS1$החודשים$TS1$

$DN2$החודשים$DN2$שיקוםתהליךעברהואהאחרונים

לבי־להשתחררצפויהואוהשבועארוך,
תו

$TS1$לביתו$TS1$
$DN2$לביתו$DN2$רגילים.לחייםולחזור

באוגוסטנתקףכשאיזקהתחילהכל

אפיל־בהתקףאשתקד
פטי

$TS1$אפילפטי$TS1$
$DN2$אפילפטי$DN2$.התחיל״הואחמור

אותוולקחנולפרפר,

יוספטללבית־החולים
התגוררנושםבאילת,

אתמולסיפרהאז״,
לא־דוריהוריס.אמו
חר

$TS1$לאחר$TS1$
$DN2$לאחר$DN2$חמורנוסף,התקף

שקעהואיותר,הרבה
למ־והועברבתרדמת

חלקה
$TS1$למחלקה$TS1$

$DN2$למחלקה$DN2$הנוירולוגית
סורוקה.בבית־החולים

הואכיהתבררשם

שלמסימפטוםסובל
אנצ־הנדירההמחלה

פליטים:
$TS1$:אנצפליטים$TS1$

$DN2$:אנצפליטים$DN2$מייצרהגוף

למרכיביםנוגדנים
ולמעשהבמוחשונים
בזכותאותו.תוקף

ד״רשלמעורבותה

רופאיםעםובהתייעצותנוימןאיריס

אתשהצילכימותרפיטיפוללוניתןמחו״ל

התעו־בתרדמתחודשיםשבעהאחריחיו.
רר

$TS1$התעורר$TS1$
$DN2$התעורר$DN2$דווחהמפתיעהשינויעלאיזק.לפתע

אחרונות״.ב״ידיעות
בבית־החוליםלשיקוםהועבראיזק

לאכול,מחדשולמדברעננהלוינשטיץ
וללכת.לדבר

שנ־לפניהיינואיפהמסתכלת״כשאני

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$ייאמן.לאזההיום,אנחנוואיפהוחצי

לח־שמחיםממשואנחנונס,ממשלנוקרה
זור

$TS1$לחזור$TS1$
$DN2$לחזור$DN2$,אמו.אמרההביתה״

ולרופאים,לאחיותלעזוראוהב״איזק
שמחבעיקרהואאבל

החיוךהביתה.לחזור

מהפנים״,לויורדלא
שרוןד״ראומרת

המ־מנהלתשקלאי,

חלקה
$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$ילדיםלשיקום
בבית־החוליםונוער

מאוד״זהלוינשטיין.

מת־כשאנחנומרגש

חילים
$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$ילדעםטיפול
הכרהמחוסרשהיה

עו־הואאיךורואים
זב

$TS1$עוזב$TS1$
$DN2$עוזב$DN2$בית־החולים.את

נתגעגעמאודאנחנו
אליו״.

fruonaLGfdanbL

Erez Meltzer, Amiram Catz and Yaakov Litzman. (KobiKantor

Loewenstein
Loewenstein HospitalRehabilitation

Center recentlyheld fundraisingevent
to helppay for the renovation of the hos-

pital'smain wing, currentlyunderway.
Over 000,1guestsattended the evening
performanceof the musical West Side

Storyat the Cameri Theater. Prof. Ami-
ram Catz, director of Loewenstein Hos-

pital,and Erez Meltzer, chairman of the
Friends of Loewenstein Hospital,invited
guests,includingHealth Minister Yaakov
Litzman, Yossi Bachar, Discount Bank
chairman and his wife Orit, and CAL
:EO Doron Sapirand his wife Nurit

ישראל היום, 11.3.2016

בחר״אופירחודר.מבטמישירהכהןניקול

מילה.כלמרגישההיאבחיים״,
ביותר.קשהבחירהשזולמרותבחיים,בחר״הוא

מונשםהיהשהואבזמןיציאה,פתחיהמוןלוהיו

לראותאפשרהיהמסובכים.ניתוחיםבזמןומורים.
פתאוםמתגלגלותשהיושלו,העינייםאתזה,את

פעמים,כמהחווהשהואההידרדרותאתאחר.לעולם
וזהבחיים,בחרהואאבלבהתחלה.התגובהחוסראת

הסבלשכללהאמיןרוצהואנירצון.כוחשלעניין
משהו.שוויםכאלו,קשיםבחייםשלוהבחירההזה,

ההיא״.מהמלחמהפצועיםעורשיששיבינו

אופירלאהואבנה,שלה,שאופירוחצישנהכבר

קיץשלבעזהללחימהשיצאבשריון,חובששהיה.

התאוששלאשממנהקשה,ראשפגיעתעםוחזר2014

במבצעביותרהקשיםהפצועיםאחרהואהיום.עד
השי־החוליםבביתמאושפזהיהוחצישנהההוא.

קומי

$TS1$השיקומי$TS1$

$DN2$השיקומי$DN2$בפעםיעבורהבאובשבועברעננה,לוינשטיין
בכפרקרקעבביתבבית,ערבבכללישוןהראשונה

לכמהיעזובבמיוחד.עבורושכרהניקולשאמאיונה
השכניםאתהלבנים,והקירותהחלוקיםאתשעות

לטובתלשלו,הדומיםוהקשייםהגלגליםכיסאותעם
הטיפול.להמשךלמחרתויחזורנורמליות,שללילה
סנטימט־185שללגובהמתנשאחסון,24בןהוא

רים,

$TS1$,סנטימטרים$TS1$

$DN2$,סנטימטרים$DN2$בפעולותנלחםגלגלים.בכיסאעכשיוששפופים
קשהעדייןהבליעהפעולתהיומיום.שלהפשוטות

הבטןאלמוחדרתצינוריתוהדיבור.האכילהגםלו,

במחוותמתקשרהואנאותה.תזונהלולספקכדי

לאותהשמאליתירושלהאגודלאתמריםמבט,של
עדייןהפציעה,ערשלוהחזקההידימין,ידהסכמה.

מלא.לתפקודחזרהלא
אחרילהתעורר,שלוהשריריםהחלולאחרונהרק

הצליחשעברבשבועמפרכים.פיזיותרפיהטיפולי

עםועברמעטלהזדקףכריהבטןשריריאתלהפעיל
טובה,התקדמותאותיות.העתיקהמחשב.מולעכבר

קשה.ועבורהכאבבהרבהמלווההדרגתית,איטית,

גדולכאבביןקבועהבמערבולתנעהניקולואמא
לשמחהשהיה,למהיחזוראםיורעשמיהילד,על

הפ־המלחמהזאתשלו.נוספתהצלחהכלעלגדולה

רטית

$TS1$הפרטית$TS1$

$DN2$הפרטית$DN2$,הקרבות.שתמואחריהרבהשנמשכתשלהם

לחנויותאותולוקחתהיאהאחרוניםבשבועות
החדשלביתמודרניריהוטבוחריםהבית.לעיצוב

אגודל.בהרמתמאשרואופירמציעהשניקולשלו,
חייםבעלאיל,שלתמונהוחרדל.טורקיזבצבעישידה

חשמליתכורסהבאתגרים.ועמידהרצוןכוחהמסמן
טורקיז.בצבעכיסאותהרגליים.אתבהלהריםשניתן

לרדתניתןשאליומרתף,בווישבגינה,מוקףהבית
למט־וחררטיפוליםחרריהיהשםגלגלים.בכיסא
פלים.

$TS1$.למטפלים$TS1$
$DN2$.למטפלים$DN2$וסלוןמונגש,שינהחררמסודרכברלמעלה
הכנסתביתנמצאהליכה,במרחקהבית,מולנעים.

יוכלהואעכשיוילד.בתורהולךאופירהיהשאליו
בשבתות.אותולפקורשוב

ממשרדמתחלפיםמטפליםשלושהאותוילוובבית

אליצאשממנוזהאמו,ביתנתון.רגעבכלהביטחון
רקותעשריםנסיעה,רקותחמשבמרחקנמצאהקרב,

בשבתות.הליכה

״שהואניקול,אומרתאותו״,יקרםשזהיודעת״אני

שא־אצלו,להיותשכיףשמארח,אופיר.להיותיחזור

פשר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$צריךלאשהואאצלו.לנגןשאפשראצלו,לצחוק

הרבהלוישחולים.ביתשלבחדרהיוםכללהיות

נארגןואנחנואותו,לבקרלבואקליותרויהיהחברים,

הואמהאותוכששאלואיתו.שילמדותורהשיעור

אזגמרא.אמרהואמתמטיקה,אוגמראיותר,אוהב

קורנות.עיניהיחד״,גמראילמדוהםבשבועפעם

60לניקולבןבהרצליה,נולדאופיר

וליטל30יהונתןשלהצעיראחיהם(,64ושוקי
ילדים,שלושהעםנשוימהאחיםאחרכלהיום(.35

כשהיהחודשים.תשעהלפניליהונתןנולדההאחרונה

בביתלמדאופיריונה.לכפרהמשפחהעברהבן

אמי״תהבינייםובחטיבתבקדימהחררייסודיספר

ברעננה.בתיהכפר
שלאופיבעלהיההספרבביתשכברמתגאהניקול
עקיבא,בבניהדריךנוכחות.בעלאבלשקט,מנהיג.
וחצי,שניםכשלושלפניהתגרשוהוריוחברים.מוקף

יונה.בכפרנשאראביווגם

איתןצוקבמבצעבשריון.כחובששירתבצבא

התאג״רעלפיקדשחרור.לפניספוריםחורשיםהיה

מיישוביבאחד53בגדוד188השריוןחטיבתשל

עזה.עוטף
משתתףשהואידעתישלו,התפקידמה״ידעתי

פצועיםלפנותכדירקלעזהנכנםשהואאבלבלחימה,
בשטחשנמצאבתאג״ר,בהםמטפלואזבנגמ״שים,

מסוכן.דברשוםעושהלאשהואאמרהואישראל.

דאגתי״.לאאזדאגן,ארםבןלאאני

לסוףלצאתאמוראופירהיהביולי,31חמישי,ביום
״באותובשבוע.נדחתההיציאהאבלבבית,שבוע

אותי.עזבשלאכזה,ראשכאבמהבוקרליהיהיום

הימנית,עדהשמאליתמהאוזןהראש,אתליפילח

10ב־התחילעזר.לאדברשוםהצוואר.אלמהסנטר

היה.לאכאילונעלםפתאוםבערב,ב־ונגמרבבוקר

היתההכאבהפסיקשבהשהשעהגיליתי״בדיעבד

כש־הראשון,הניתוחלחדרנכנסאופירשבההשעה

עור

$TS1$כשעור$TS1$

$DN2$כשעור$DN2$נפגע.שהואבכללידעתילא
איתוכשדיברתיהזה,הכאבעללולספר״הספקתי

שכואבלוסיפרתיהפציעה.לפנישעההצהריים,אחרי

אמורהיההואלאכול.מכינהאנימהלוסיפרתילי,

שלאמאואתהילדים,כלאתוהזמנתילשבת,לבוא
התחלתיאזאנשים,הרבהלבואצריכיםהיוכלתי.
המרוקאייםהסלטיםעללווסיפרתיברביעי,לבשל

ששפכתיזהועלבזעפרן,והעוףלהכין,התחלתישכבר

שיעבוראחרילהכין,כריהשישעלהירקותכלאת
להזמיןרוצההואמהאותושאלתיהראש.כאבלי

שיחשובלואמרתיהביתה.יגיעכשהואהבאה,לשבת

הטלפון.אתוסגרנולי.ויודיע
מתגעגעשהואואמרהתקשרשליאבאאחרי,״רגע
התקשרתיאליו.מתקשרלאהואלמהשאללאופיר,

שי־מתגעגע,)סבא(שפאפילואמרתילאופיר,שוב

תקשר

$TS1$שיתקשר$TS1$

$DN2$שיתקשר$DN2$הספיקלאוזהו.בסדר,אמרהואעכשיו.אליו

אליו״.להתקשר
שטחאלמהרצועהפצמ״ריםמטחשוגרבערבב־

קשהנפצעואופירנהרגו,חייליםחמישההכינוס.

שהיוהחבריםאתשאלהלאניקולהיוםעדבראשו.

אליהשהגיעומידעשביבישם.קרהבדיוקמהאיתו
המ־אתשלחאלאבו,שיטפלורצהלאשאופירגילו

חלצים
$TS1$המחלצים$TS1$

$DN2$המחלצים$DN2$קרסו.שכוחותיולפנירגעאחרים,לפצועים

באשקלוןברזיליהחוליםלביתבמסוקפונההוא
״פצועכרם.עיןלהרסהבדרךמצבו,אתלייצבכרי
אופיר,בזכותבשניות.הידרדרבמסוקאיתושהיהאחר
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ידיעות אחרונות,
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ושיקוםפיזיקלית

המחלקהמנהלחגי,אמירד״ר

אורתופדי,לשיקום

לשיקום׳לוינשטיץחוליםבית

המערךמנהלז׳אק,ז׳אןוטיןפרופ׳

אשפוזמחלקתמנהלהאמבולטורי,

לשיקוםהמכוןמנהלשיקומי,יום

מנהלוסגןוראשכאבתסמונות

ותשיקומירפואי־מרכז

המחלקהמנהליצחק,זיו־נרד״ר

החוליםבביתאורתופדילשיקום

הרפואיהמרכזהשיקומי,

השונזרתלשיבא

המחלקהמנהלגבי,זייליגד״ר

החוליםבביתנוירולוגילשיקום

הרפואיהמרכזהשיקומי,

השומרתלשיבא

חטיבתמנהלרפי,חרות'פרופ׳

לשיקוםהמרפאהומנהלהשיקום

מיני,-.וטיפול

רעות

החוליםביתמנהלעמירם,כץפרופ׳

שיברה,לשיקוםהמחלקהומנהל

לשיקוםייןלןינשחולים

מנהלסגניתז׳אנה,לנדהד״ר

החוליםבביתילביםשיקוםמחלקת

המרכזלילדים,פראוליליאדמונד

הרפואי

מחלקתמנהלנחום,סורוקרד״ר

ב',נוירולוגישיקום

לשיקוםלוינשטיין

מחלקהמנהלירון,סחרד״ר

מוח,חבלותלשיקום

לשיקוםלוינשםיין

בחטיבתבכיררופאאבי,עוריפרופ׳

השיקום

הלסינקיועדתויו״ר

היחידהמנהלמנואל,urnד״ר

ויציבה,תנועההפרעותלשיקום

התפקודלשיקוםהמרפאהמנהל

לשיקוםבמחלקהבכיררופאהמיני,

הרפואיהמרכזנוירולוגי,

השומר

בכירהרופאהז׳אנה,צנטרד״ר

ושיקום,פיזיקליתלרפואהבמחלקה

EMGספסטיותמרפאתאחראית

mnnהרפואי

המחלקהמנהלעופר,קרןד״ר

החוליםבביתראשנפגעילשיקום

הרפואיהמרכזהשיקומי,

השומר

יחידתמנהלמוטי,רטמגסקיד״ר

ביתכאב,

הרפואיוהמרכז

מנהלתאיזבלה,שוורץד״ר

מעבדתמנהלתשיקום,מחלקת

הרפואיהמרכזוהליכה,תנועה

הצופיםהר

המחלקהמנהלתשרון,שקלאיד״ר

ונוער,ילדיםלשיקום

לשיקוםייןלוינש

מגזין פורבס - מאי 2016

מצלירו״שהואעדעושה,הואלעשותלונותנתשאנימה״כלאליאב.רותםלוינשטיין,בביתבעיסוקהמרפאהעם

מחרשחווההואכאילולקיר,אגרופיםונתןבעטצרח,

״.2000בשנתלושקרהמהאת

צופים(,72ובתיה76גבריאלצביקה,שלהוריו

מרווחשבהבטלוויזיה,החדשותבמהדורתבבוקר

בקניוןבפיגועאנושבאורחשנפצעמאבטחעל

הפרטיםכלאתביחדמחבריםהםאדומים.מעלה

בבנם.שמדוברומבינים

וכולנואשתי,ואלאלילהתקשרהפסיקולא״הם

להם.לבשראיךידענו״לאמשה.אומרהתחמקנו״,

צעירים.לאכברהם

בדחיפותאליהםשייסעמוטימאחי״ביקשתי

לה־יתחילושאנשיםלפניבעדינות,להםויספר

תקשר

$TS1$להתקשר$TS1$

$DN2$להתקשר$DN2$.קשה.מאורמאורזהאתלקחוהםאליהם

צביקהאתהוציאוהחוליםלביתהגיעו״כשהם

הני־אתלעצורשהחליטואמרווהרופאיםמהניתוח,

תוח

$TS1$הניתוח$TS1$

$DN2$הניתוח$DN2$השעות72ש־לנוהסבירויתייצב.שמצבוכרי

אותןיעבורהואושאםביותר,הקריטיותהןהבאות

הניתוח,לחדרשובאותולהכניסיוכלוהםבשלום,

ימין.בידלושישהקשותבפגיעותלטפלכדי

לדרושצילצלואדומיםמעלהעיריית״אנשי
ביקשגבריאלתמיכה.ולהביעצביקהשלבשלומו

פסי־שתשלחהעירייהשלהסוציאליתמהעוברת

כולוגית

$TS1$פסיכולוגית$TS1$

$DN2$פסיכולוגית$DN2$לאחיםלבשרשתסייעכריהמשפחה,לבית

הקשה״.הבשורהאתשלו

הבןמשה,לבכות.הפסיקולא״הילדיםסימה:

שבועייםשלוהמצווהבראתלחגוגאמורהיהשלנו,

ברעליהיהמהשאלהואהזמןכלהאירוע,לאחר

לתורה.בעלייהעכשיואותוילווהומישלו,המצווה

לתפוסהצליחולאכשעורהראשונים,״ביומיים

הביתה.אלינויבואשהואפחדוהםהמחבל,את

אותםלהשאיריכולהלאאניהזהשבמצבהבנתי

עזרתם.אתשהציעוזריםאנשיםעםאושכניםעם

אליה״.הילדיםאתלקחתשתבואלאחותי,התקשרתי

הביטחוןכוחותלוכדיםהפיגועלאחרשעות48

עלירושלים.שלידאל־עזרייהבכפרהמחבלאת
למוקדהתקשרמשפחתוקרובהמשטרה,הודעתפי

להסגירו.כדי100

ותקווההמתנה

מו־החוליםבביתצביקהשכבארוכיםשבועות

ררם

$TS1$מוררם$TS1$

$DN2$מוררם$DN2$,לתקווה.ייאושביןנעהכשמשפחתוומונשם

נסיגהכלזהירה,לאופטימיותהובילקטןשיפורכל

להתרסקות.הביאה

ישןמאיתנומישהולילהבכלתורנויות,״עשינו

לנוהודיעוהבקרים״באחרמשה.האחאומראיתו״,

לושישאמרוובערבאותנו,עוררוזהשיפור,שיש

כדיערקריטילהיותהפךמצבוושובריאות,דלקת

חלפה,הריאותדלקתימיםארבעהאחריחיים.סכנת

שהואלנובישרויומייםאחריאבלמאור,ושמחנו

בבידודלהיותצריךושהואאלים,בחיידקנדבק

יעבור״.שזהערמוחלט
שצבי־והתקווההעצביםמורטתההמתנהבין

קה

$TS1$שצביקה$TS1$

$DN2$שצביקה$DN2$,משה.בנושלהמצווהברמועדהגיעיתעורר

לכולם.מאודקשההיההזהשהיוםמספרגבריאל

שכ־למשהוהסברנוביטלנו,באולםהמסיבה״את

שאבא

$TS1$שכשאבא$TS1$

$DN2$שכשאבא$DN2$נעשההחולים,מביתוייצאטוביותרירגיש

אפשרהיהלאלתורההעלייהאתביחד.מסיבהלהם

מכירים,לאשאנחנוכאלהגםרבים,אנשיםלדחות.

ולסייעעלינולהקלכדיאוכלותרמוועזרובאו
שמחה.תהיהלתורהשלושהעלייה

הפ־בליובכהשלוהפרשהאתלקרואעלה״הוא

סקה,

$TS1$,הפסקה$TS1$

$DN2$,הפסקה$DN2$שאבאהתפללנואיתו.יחדבכינומסביבוכולנו

מהאירוע״.הוויראואתלראותויזכהיתעוררעור
החליטוהפיגועלאחרוחצישבועותשלושה

שלבגופוההרדמהחומריאתלהפחיתהרופאים

הראשוניםבימיםלהתעורר.לולגרוםכריצביקה,

הרופאיםמתעורר.שאינוהיהונראההגיב,לאהוא

ולהשמיעלולקרואאליו,לדברמהמשפחהביקשו
מחרשולגרותלעוררכריאוהב,שהואשיריםלו

המוח.פעילותאת

לקו־הגיבהואשבוהרגעאתאשכחלא״לעולם
לי

$TS1$לקולי$TS1$
$DN2$לקולי$DN2$״איתיבהתרגשות.משהמספרעיניו״,אתופקח

לוקראתיויובל.רחמיםשלי,והאחיםאמיהיובחדר

בפעםהגיב.לאוהואפעמים,כמהצביקה׳,׳צביקה,

כמהאחריממצמץ.שהואראינופתאוםהאחרונה

לבכות.והתחילהעיניים,אתפקחהואמצמוצים

לב.קורעבכי

ואתאותוהוצאתיולכןהתמוטט,רחמים״אחי

להרגיעכדיצביקה,עםלברנשארתימהחדר.כולם
מספראותהוהניףימיןידאתהריםצביקהאותו.

ותנו־בכיכריתוךוהוריד.הניףלמעלה.פעמים

עות

$TS1$ותנועות$TS1$

$DN2$ותנועות$DN2$ערביזונה,בן׳ערביאמר:הואהידשלהנפה

לסובבוניסהפעמיםכמהזהעלחזרהואזונה׳.בן

לצדדים.הראשאת

לתוךישרהתעוררשהואהבנתימאוד״מהר

ההכרה.אתאיבדשהואלפניחווהשהואהסיוט

הואשעכשיוידאג,שלאלוואמרתיאותוהרגעתי

שהואלולהגידרציתילאמת.ושהמחבלבטוח,

התרג־שכלידעתייירגע.שהוארציתיכיבכלא,

שות

$TS1$התרגשות$TS1$

$DN2$התרגשות$DN2$חייו.אתמסכנותהרםולחץהדופקשלועלייה

חלש,יותרנעשהשלוהבכינרגע.הואלאט״לאט

בעינייםליואמרכואבבמבטאליהסתכלהואואז

אתליעשההואלמהלמה?׳למה?דמעות:מלאות

למה?׳״בראש?גרזןלמה?זה?

מופלאההחלמה
ההח־אבלההתעוררות.רגעיאתזוכרלאצביקה

למה

$TS1$ההחלמה$TS1$

$DN2$ההחלמה$DN2$שפקחלאחראחריםימיםמופלאה.היתהשלו

מעטלהזיזעצום,במאמץהצליח,כברהואעיניואת

המ־הרופאיםקשות.שנפגעההשמאלית,רגלואת

ליצו

$TS1$המליצו$TS1$

$DN2$המליצו$DN2$האפשר.ככלמהרבשיקוםלהתחיל

החוליםלביתהועברהואשהתעוררלאחרשבוע

החזרהתהליךאתהתחילשםברעננה,לוינשטיין

והריפויהפיזיותרפיהלטיפולימעברלחיים.שלו

כללצידושנמצאתמשפחתו,עובר,שהואבעיסוק

החסריםהאירועיםאתלולהשליםדואגתהעת,

מוררם.היהשבובחורששהתרחשו

נתפסאותולרצוחשניסהשהמחבלהעובדהאת

אתלוהראהרחמיםכשאחיובמקרה,גילההוא

שלאמאור״כעסתיעליו.שנעשוהטלוויזיהכתבות

אחרילחיותצריךלאשהואחושבאניאותו.הרגו

הכילהורגו׳,השכםלהורגך׳הקםעשה.שהואמה

עשההואלמהאותימענייןלאצודק.והכיפשוט

שינהלאשמבחינתו,מביןאניעשה.שהואמהאת

לה־רצהפשוטהואאחר.מישהואואניזהאםלו
רוג

$TS1$להרוג$TS1$
$DN2$להרוג$DN2$.יהודי״

אתולראותהביתההיומלחזורפוחדאתה

הפיגוע?מקום
ביןמפרידחציהמעבררקהקניון,מולגר״אני

לקניוןשמגיעיםממיאחוז50הזה.למקוםשליהבית

בניכולםמבחינתיפחדתי,לאמעולםערבים.הם

מסבי־הזמןכלבודקדרוך,אניעכשיואבלארם,

בי

$TS1$מסביבי$TS1$

$DN2$מסביבי$DN2$מלווההזוהביטחוןחוסרתחושתבסרהשהכל

כאן.אפילואותי

ערביתכששמעתיבטראומה,הייתי״בהתחלה

ואניאותם,מכירכברכשאניהיום,ללחץ.נכנסתי

אנישאחלים,ורוציםלידואגיםהםכמהעררואה

כלשומרעדייןאניאבלבהם,ובוטחרגועיותר

ערניים,להיותצריךכולם.עםעיןקשרעלהזמן

לעשות״.מהאין
האמוןאתלשקםפעםאישתצליחחושבאתה

שנפגע?
ערבים.שונאלאאנישעברתי,מהכל״למרות

וגםבי,פגעשהואזהעלגםהמחבל.אתשונאאני

כולםלאבהם.שליהאמוןנפגעשבגללוזהעל

שקורה.מהזהאבלמחבל,בגלללסבולצריכים

זהיר״.להיותחייבואנימרגיש,שאנימהזהכרגע

נחושההחלמה,בתהליךכולוכלעסוקהואעכשיו

אלולחזורהאפשרככלמהרהשיקוםאתלסיים

לעבור,לחזורכנראהיוכלשלאיורעהואמשפחתו.
״הטראומהכמאבטח.הקודמתלעבודתושלאודאי

אומר.הואבשבילי״,מריגדוליםוהפחד

בביתלחגוגלצאתהרופאיםלוהתירוהסדרבליל

הראוגםיוםבאותוהמשפחה.כלעםיובל,אחיו

עלייתשלהמרגשהסרטוןאתהמשפחהבנילו
לתורה.בנו

משהעםהתכוננתיהפיגועשלפני״בחודשיים

חשובהואשעבוריהזה,לרגעחיכיתיהמצווה.לבר

הס־אתליכשהראובו.הייתילאולצערימאוד,

רטון,

$TS1$,הסרטון$TS1$

$DN2$,הסרטון$DN2$המחבלשבגללליכואבמהתרגשות.בכיתי

הכנסת,בביתשליהבןעםלעמודיכולתילאהזה

תפילין״.מניחשהואהראשונהבפעםאיתולהיות

michalilOO@gmail.com

מולגרצביחה.״אני

מעבררחהחניון,

הביתביןמפרידחציה

הזה.למחוםשלי

ממיאחת50

הםלחניוןשמגיעים

לאמעולםערבים.
מבחינתיפחדתי,

אדם.בניכולם

אניעכשיואבל

מןכלבודחדרוך.

בסדרישהכלמסביבי

לא"לעולםמשה:
הרגעאתאשכח

הגיבצביחהשבו

עיניו.אתופחחלחולי

'צביחה,לוחראתי
פעמים,כמהצביחה/

בפעםהגיב.לאוהוא

פתאוםהאחרונה

ממצמץ.שהואראינו

אתפחחהואואך

והתחילהעיניים
לב"רעבכילבכות.
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מכתבי תודה
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פברואר 2016

לצוות מחלקה נוירולוגית 2:

יש אנשים שדקה היא נצח עבורם,
יש אנשים שמאבדים לרגע את תקוותם.

יש אנשים שמוותרים ולא מביטים אל האופק,
אבל אתם לא הרפיתם, לא הפסקתם להאמין

ידכם הייתה על הדופק תמיד.
נטעתם בליבי שורשים של תקווה,

השקעתם זמן והקשבה מלאה.
סבלנותכם מילאה את ליבי חום.

על כל זאת ועוד לכם אני רוצה להודות
 מאחל לכם שתמשיכו בעבודת הקודש 

שלכם נאמנה.

בברכה, 
א.ב. ובני משפחתו.

מאי 2016

לכבוד:
צוות טיפול חבלות מוח

ד"ר ירון סחר
פרופ' עמירם כ"ץ

הנדון: מילות תודה והערכה לצוות המחלקה

ברצוננו להודות לכל צוות המחלקה: לסניטרים, 
לאחים ולאחיות, שעושים עבודת קודש ביום 
ובלילה, קשובים לכל המטופלים ומשתדלים 

לרצות את כולם. 

ע' הגיע אליכם במצב קשה. הימים הראשונים 
היו חוסר ודאות, תחושה של בלבול ופחד, יחד 

עם זאת המון תקווה. 

התבוננו מהצד וראינו איך טיפלתם בע', איך 
התבדחתם איתו בשפה הערבית והרגעתם אותו 

בנחת והושטתם יד מחבקת ומרגיעה, נטעתם 
בנו תקווה שהכל יהיה בסדר.

תודה רבה לכם על הסבלנות והטיפול המסור.

תודה מיוחדת לד"ר סחר שדלתו תמיד הייתה 
פתוחה במענה לשאלות, תודה על ההקשבה 

והטיפול המסור.

בברכה והוקרה,
ע. ובני משפחתו.

מרץ 2016

לכבוד :
מנהל ביה"ח השיקומי לוינשטיין

פרופ' עמירם כ"ץ

במכתב זה אנו רוצים להביע תודה והערכה 
רבה על תשומת הלב, על היחס האישי והטיפול 

המסור לכל אנשי צוות המחלקה לשיקום 
שדרה. ובפרט: לפיזיותרפיסטים סיון ודורית, 
מרפאה בעיסוק אורלי, ד"ר ודים בלובשטיין, 

ד"ר סבטלנה קרטון, ד"ר סרגיי קוטיקוב, אחות 
המחלקה מילה.

כמו כן לארתור קזייב, מנהל היחידה לתיירות 
מרפא ורומן טורבילוב, רכז היחידה לתיירות 

מרפא, על ארגון התהליך ברמה הגבוהה ביותר.

תודה רבה!

בכבוד רב,
מטופל  צ.ו.
מלווה ב. ק.

אפריל 2016

לכבוד הנהלת בית החולים וצוות המתנדבים!

ברצוננו להודות לכם על הטיפול המסור, העזרה 
והאכפתיות של הצוות היקר וביניהם: רופאים, 

אחים/יות, מטפלים, מרפאים בעיסוק וכו'. 

תודה על האוכל הביתי, על אירוח שבתות 
במלונית )לטובה שעזרה וסייעה(, לכבוד הרב, 

לגבי, שאר המתנדבים וההנהלה שסייעה. 
תודה על שירותי הדת שמשמשים את החולים 
והאורחים, על פינה לסעודת שבת משפחתית: 

פלטה, מיחם וכו'.

תודה מקרב לב,
משפחת ל.מ.

מאי 2016

לכבוד:
פרופ' עמירם כ"ץ – מנהל בית החולים 

לוינשטיין

ד"ר חגי אמיר – מנהל המחלקה לשיקום 
אורתופדי

גב' אורלי ינון – אחות אחראית המחלקה 
לשיקום אורתופדי

וכל אנשי צוות המחלקה לשיקום אורתופדי

שלום וברכה,

שמי י.ב., הגעתי אליכם במהלך חודש מרץ 
2016, לאחר שעברתי ניתוח מורכב בירך שבוצע 

בבית החולים כרמל בחיפה.

הליך השיקום היה ארוך, מאתגר וקשה פיזית, 
אולם היחס האישי והחם לו זכיתי מצוות 

 המחלקה סייע לי רבות והקל משמעותית 
על שהותי במקום.

לאורך כל התקופה קיבלתי מענה סבלני ובסבר 
פנים יפות וזאת למרות העומס הרב המוטל 
עליכם מדי יום ביומו והלחץ בו אתם מצויים.

ברצוני להודות לכל אחד ואחת מכם, על 
הטיפול המסור, המקצועי והמענה האנושי 
שקיבלתי כל אימת שפניתי אליכם לסיוע.

יישר כח על פועלכם, המשיכו והצליחו בכל 
אשר תעשו.

בהוקרה ובהערכה רבה,
י.ב.



לנוחות אמיתית נגד פצעי לחץ 
HIGH RISKאופיר 

בס״ד 

OVER LAY

מזרן ויסקו מתקפל בעובי  6 ס"מ - 
לתוספת על מזרן קיים ושדרוגו 

למזרן נגד פצעי לחץ וללינה 
בטוחה גם מחוץ לבית!  

15ס״מ 

כרית דקה בגובה 5.5 ס״מ, לנוחות 
והגנה בישיבה ממושכת 

גם בסיכון נמוך!  

כרית דקה בגובה 5.5 ס״מ, לנוחות 
והגנה בישיבה ממושכת 

גם בסיכון נמוך!  

HIGH RISK כרית אופיר

HIGH RISK מזרן אופיר

פיתוח ישראלי של פיזיותרפיסט מומחה, 
אופטימאלי לנוחות מושלמת, תוך מניעת 

החלקה ופצעי לחץ בכיסא גלגלים. 

יקירך מרותק לכיסא גלגלים? 
יושב ישיבה ממושכת? זו ההזדמנות שלך לעזור לו! 

סובל מהחלקה? חוסר נוחות? חושש מפצעי לחץ? 
הפתרון כחול לבן! המהפכה עולמית! אפילו המחיר נוח!! 

ברכישת כרית אופיר - כרית גב 
לומבארית לגב התחתון! 

חבילה לתמיכה בטוחה ומושלמת- כרית אופיר 
+ מזרן אופיר + כרית גב לומבארית במחיר מיוחד!!! 

חדש! פיתוח חדש מבית מעיין פיזיותרפיה.   
המזרן המושלם והמשתלם ביותר לשינה בטוחה ונוחה ללא פצעי לחץ! 

OVER LAY מזרן אופיר LOW RISK כרית אופיר

מבית ״מעיין פיזיותרפיה״ 

בשבילי רק ישראלי! 

מתנה!! 



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
7.015בינעירוני11.7עירוני4WD/2WD ix35 אוטומט 2.0 ל' בנזין

7.315בינעירוני13.0עירוני4WD ix35 אוטומט 2.4 ל' בנזין
5.715בינעירוני8.8עירוני4WD ix35 אוטומט 2.0 ל' דיזל

EC715/2007 נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה. תקן *

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 54 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

 **הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהום   אוויר   מרכב   מנועי   בפרסומת ),  התשס " ט  2009  

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
Vito 114d (A2)5.613בינעירוני6.7עירוני
Vito 116d (A3)5.314בינעירוני6.7עירוני
Vito 119d (A3)5.314בינעירוני6.7עירוני


