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בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף



בשנה החולפת ציינו באירוע חגיגי את פתיחת אגף האשפוז החדש ע”ש הלנברג, שהציב אותנו בחזית הקדמה, לא רק במקצועיות 
ובאיכות שיקומית, אלא גם בתנאי האשפוז שאנו מציעים למטופלינו. האגף החדש ע”ש הלנברג כולל חדרי אשפוז מרווחים ומודרניים 

וציוד מתקדם. בכל קומה 13 חדרים שכל אחד מהם מיועד ל-2 מטופלים בלבד. חדרי האשפוז תוכננו על סמך הניסיון העשיר של 
בית החולים בטיפול במגוון חולים שיקומיים, בלמעלה מ–50 שנות קיומו והם גדולים מהנדרש לפי תקן משרד הבריאות, עקב הצרכים 

 המיוחדים של המשתקמים. האגף כולו נבנה בסטנדרט הגבוה ביותר המקובל כיום עבור חולים שיקומיים, כאשר דגש מיוחד הושם 
 על עיצוב נאה ומודרני, שכולל בין השאר פטיו ענק וויטרינות רחבות, שתורמים להכנסת אור יום טבעי ויכולת ליהנות מהנוף. 

רוב מחלקות בית החולים אכלסו כבר את האגף החדש, בקרוב יושלם גם המעבר של יחידת הילדים ובהמשך תוקם משחקייה ייחודית 
בקומת הפטיו של האגף.

במקביל לפעילויות לפיתוח בית החולים ולפעילות הטיפולית, היה ב-2013 גם עיסוק נרחב בפעילות אקדמית ומחקרית ואציין בודדים 
מתוך המחקרים שנעשו. במחקר של היחידה לשיקום ילדים ונוער, שנערך בראשות ד”ר שרון שקלאי, נמצא שבעקבות הטיפול השיקומי 
שלנו, לאחר מעקב של שנים, 65% מהילדים לאחר נזק מוחי חבלתי משולבים במסגרת חינוכית רגילה ו-60% מתפקדים בהתאם לצפוי 

מגילם: מסיימים תיכון ומשרתים בצבא או משתלבים בתעסוקה. יערה פרידה, מרפאה בעיסוק, מצאה במחקרה כי לחזרה לעבודה 
תרומה ייחודית ומובהקת לתפיסת איכות החיים של אנשים לאחר אירוע מוחי קל והגורמים המשמעותיים ביותר לניבוי חזרתם לעבודה 

הם מצבו הרגשי של האדם ויכולתו לפתור בעיות. בעבודה משותפת של המחלקה לשיקום שדרה עם חוקרים ממכון וייצמן פותח 
 מכשיר שמסייע בשיעול לאנשים עם פגיעה בחוט השדרה הצווארי, בסיוע טכנולוגיה מקורית. השנה תיבדק בבית החולים יעילותו 

של המכשיר שפותח.

עם תחילת השנה החדשה הצטרף לצוות המחלקה לשיקום אורתופדי של בית החולים פרופ’ מייק היים – מומחה מוביל בתחום 
השיקום האורטופדי ובמיוחד בשיקום לאחר קטיעת גפה. יחד עם איציק עונה מ”מכון לואיס”, מהותיקים שבטכנאי התותבות ויחד 

עם רופאי המחלקה, הפיזיותרפיסטית האחראית חנה שניידר וכל הצוות המטפל, יש למחלקה נבחרת מנצחת שתוביל אותה קדימה 
להתרחבות ולהצטיינות.

 בשנה הנוכחית נתחיל בשיפוץ האגף המרכזי של בית החולים, שצפוי להימשך כשלוש שנים. בסיומו לא יהיה הבדל בין שני האגפים 
וכל בית החולים יהיה באותה רמת גמר גבוהה, מתקדמת וחדשנית.

נקים בשנה הזאת גם מרכז שיספק מידע בתחומים מגוונים, בניהולה של גילה ירושלמי. המידע הייחודי למרכז יהיה בתחום רפואת 
השיקום ויתבסס על מומחיות הרופאים ואנשי מקצועות הבריאות בבית החולים. מערכת מידע על טכנולוגיות שיקומיות ייחודיות 
מקימים עבור המרכז הזה, דני ברק שמתמחה עשרות שנים בתחום, בסיוע ישראלה קוסט מריפוי בעיסוק, נציגות כל הסקטורים 

המטפלים וד”ר זיו רוזנבוים מנהל האגף לטכנולוגיות רפואיות בחטיבת בתי החולים בהנהלה הראשית. המידע יעמוד בייחוד לרשות 
המטופלים שלנו, בני משפחותיהם, אנשי הצוות שלנו ואנשי שיקום במקצועות השונים בכל מקום, אך יימסר גם לכל פונה.

על תכניות נוספות ל-2014 נספר בהזדמנויות הבאות ואסיים בדברי תודה לבביים לכל אלה שמסייעים לפיתוח ולהצטיידות של בית 
החולים, אשר דורשים השקעות כספיות אדירות. חלקן מגיעות אלינו מכללית, חלקן מתורמים גדולים דוגמת עזבון הלנברג וקרן לגסי, 

והשאר באמצעות עמותת הידידים שלנו. בתחילת החודש קיימה העמותה אירוע התרמה בתיאטרון הקאמרי בו גייסה חצי מיליון ₪ 
לטובת בית החולים ובהמשך החודש היא תקיים לראשונה אירוע התרמה בחו”ל. אני מבקש להביע הוקרה לכל אותם תורמים וגופים 
נדיבים אשר מלווים את בית החולים לאורך השנים. תודה רבה גם לכל חברי עמותת הידידים בראשותם של ארז מלצר, היו”ר ושולה 

מליק המנכ”לית, הפועלים ללא לאות כדי לקדם את בית החולים ולשפר את רווחת המטופלים שלנו.

 אני מאחל לעובדי בית החולים, לידידי בית החולים בארץ ובעולם ולמשתקמים ובני משפחותיהם, 
שנה של התחדשות, הצלחה, בריאות והגשמת משאלות.

שלכם,

פרופ’ עמירם כ”ץ
מנהל בית החולים
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עובדים וידידים,
גיליון זה יוצא בתחילתה של שנה אזרחית חדשה – שנת 2014. כמו בתחילת כל שנה, 
סיכמה ההנהלה הראשית את הישגי בית החולים לוינשטיין בשנה שעברה. שנת 2013 

הייתה קשה מקודמתה מבחינת כספית והמשימות בהן נדרשנו לעמוד גדלו. אולם עובדי 
לוינשטיין הביאו לביטוי כישרון, יכולת עמידה וחריצות רבה, עמדנו יפה במשימותינו וזכינו 

על כך לשבחים רבים מהמנכ”ל ואנשי ההנהלה הראשית. ההערכה לה זכינו על איסוף 
נתוני מדדי הליבה שנועדו להעריך את איכות הטיפול, העמידה אותנו במקום הראשון בין 
בתי החולים המיוחדים בתחום הזה. על כך מגיעה תודה מיוחדת לאיתנה טבקרו ולצוות 
הפיזיותרפיה, לשרה אברבוך ולצוות הריפוי בעיסוק, לאחיות האחראיות ולצוותי הסיעוד 
בכל המחלקות, לד”ר אסנת אלון – הרדיולוגית של בית החולים, לטל שתקני, לירז ימיני 
ויעל מנחם אשר דאגו למחשוב המדדים ולחן שטרן מהכספים שתמיד עוזרת לנו להכין 

את הצגת התוצאות.



 בית החולים לוינשטיין חנך מגדל אשפוז חדש ומודרני  
שמשפר מאוד את תנאי האשפוז ומגדיל את מרחבי הטיפול

עלות ההקמה הכוללת: 100 מיליון ₪ 
לאגף החדש, שמתחבר לבניין האשפוז המרכזי בקמפוס בית החולים 

השיקומי לוינשטיין ברעננה, תרומה משמעותית לרווחת המטופלים 
 בלוינשטיין, שעד היום נהנו מרמת הטיפול השיקומי הגבוהה ביותר 

וכעת נהנים גם מתנאי האשפוז המתקדמים ביותר.

עידן חדש
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מגדל האשפוז  החדש, שבנייתו הסתיימה לאחר כ-4 וחצי שנים, 
ביה”ח  מנהל  של  נלאים  הבלתי  למאמציו  והודות  ביזמתו  הוקם 
אלי  כללית,  מנכ”ל  של  ובתמיכתם  הרט,  יעקב  פרופ’  לשעבר, 
החולים  בתי  סמנכ”לי  רון,  יהודה  הבריאות  משרד  סמנכ”ל  דפס, 
שרף  מיכאל  ד”ר  דודסון,  אהוד  ד”ר  כללית,  של  והלוגיסטיקה 
מרום. יצחק  אינג’  בכללית,  ובינוי  מינהל תשתיות  וראש  כהן,   וגדי 

  
עלות ההקמה הכוללת עומדת על סך כ–100 מיליון שקל במימון 
של כללית, שביה”ח נמצא בבעלותה ובסיוע תרומה של 40 מיליון 
בית  ידידי  עמותת  שגייסה  נוספות  ותרומות  הלנברג  מעזבון   ₪
יש  מליק.  שולה  והמנכ”לית  מלצר  ארז  היו”ר  בראשות  לוינשטיין, 
העזבונות  וקרן  לגסי  קרן  של  החשובה  מעורבותן  את  גם  לציין 

בהעמדת המימון למגדל ובתכנונו.
בית החולים משרת מידי שנה כ - 1600 מטופלים, נפגעי צה”ל וכוחות 
הביטחון, מבוטחי חברות ביטוח, הביטוח הלאומי וכל קופות החולים 
אזרחיות  תאונות  נפגעי  מגיעים  החולים  לבית  הארץ.  רחבי  מכל 

וצבאיות, פעולות טרור ומחלות הגורמות קשיי תפקוד.  בין המטופלים 
מבוגרים נפגעי שדרה, גפיים, אירוע מוחי, ומחלות מערכת העצבים 
 כגון פרקינסון וטרשת נפוצה, וכן ילדים הסובלים מפגיעות שונות.

“בסוף  לוינשטיין:  החולים  בית  מנהל  כ”ץ,  עמירם  פרופ’  לדברי 
כאשר  במטופלים  המגדל  אכלוס  תהליך  החל  אוגוסט  חודש 
בימים  החדש.  לאגף  מהמאושפזים  חלק  העבירו  המחלקות 
של  הקיים  האגף  של  יסודי  לשיפוץ  גם  נערכים  אנחנו  אלה, 
החדש.  המגדל  של  לזו  זהה  ועיצוב  גימור  ברמת  החולים,  בית 
רפואי  מרכז  יהיה  לוינשטיין  החולים  בית  שנים  כשלוש  בעוד 
ביותר,  והמודרני  המתקדם  השיקום  מרכז  לחלוטין,  חדש 
המטפל”. הצוות  ולנוחות  בשעריו  שיבואו  המשתקמים   לרווחת 

כולל  ושטחו הכולל כ–10,000 מ”ר. הוא  במגדל החדש 9 קומות 
 13 קומה  בכל  מתקדם.  וציוד  ומודרניים  מרווחים  אשפוז  חדרי 

חדרים שכל אחד מהם מיועד ל-2 מטופלים. 

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף
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ברפואה    השיקומית בישראל:

החולים בית  של  העשיר  הניסיון  סמך  על  תוכננו  האשפוז   חדרי 
קיומו שנות  מ–50  בלמעלה  שיקומיים,  חולים  במגוון   בטיפול 
הצרכים עקב  הבריאות,  משרד  תקן  לפי  מהנדרש  גדולים  והם 

המיוחדים של המשתקמים. 

המגדל כולו נבנה בסטנדרט הגבוה ביותר המקובל כיום עבור חולים 
שיקומיים, כאשר דגש מיוחד הושם על עיצוב נאה ומודרני, שכולל 
וויטרינות  לילדים  בין השאר פטיו ענק מאובזר במתקני משחקים 

רחבות, שתורמים להכנסת אור יום טבעי ויכולת ליהנות מהנוף.

החולים  בבתי  היום  המקובלים  הסטנדרטים,  לתנאים  מעבר 
המודרניים ויהיו קיימים גם במגדל החדש,  ניתן למצוא במגדל: 

• מנופי תקרה חשמליים להעברה וניוד ואלונקות רחצה חשמליות 	
שיאפשרו טיפול קל יותר הן למטופל והן לצוות. 

• מחסן גדול לאחסון הציוד הרב שיש למטופלי לוינשטיין בצמוד 	
לכל שני חדרים. 

• פינת עבודה הכוללת חיבור למחשב לכל מאושפז.	
• מיטות הממוקמות כך שכל מטופל ייהנה מחלון הפונה אל הנוף. 	
• עם 	 לתקשר  מטופל  לכל  שתאפשר  אלחוטית  קריאה  מערכת 

האחות במקרה הצורך. 
• מערכת מולטימדיה לכל מטופל.	
• חדר אוכל מחלקתי מרווח עם נוף לשרון.	

על תכנון המגדל הופקדו האדריכלים צרויה שם טוב ממשרד יסקי 
מור סיון ואדריכל ראלי גבריאלי, המתמחה בתכנון מבנים רפואיים. 
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אלונקת רחצה 
מטופלים  לרחיצת  משמשת  האלונקה   
ומיועדת  בניידות  קושי  עם  מורכבים 
ק”ג. לאלונקה שלט   200 למשקל של עד 
חשמלי לכיוונון והתאמה לגובה המטופלים. 
ניתנת לקיפול כלפי הקיר לחיסכון בשטח 

כאשר אינה בשימוש.  מערכת אלחוטית 
אחות-חולה

מטופל.  מיטת  כל  ליד  מוצבת  מערכת 
מעניקה זמינות וקשר מיידי, רציף ושוטף 
האחות,  הסיעודי.  והצוות  המטופל  בין 
זמינה  גם כאשר נמצאת מחוץ לתחנה, 
המערכת  מהמטופל.  לפניות  וערנית 
תוך  ויעיל,  מהיר  מענה  מאפשרת 

הפעלת שיקול דעת של האחות. 

טלוויזיה במעגל סגור 
סגור  מעגל  מצלמות  ארבע  במערכת 
השטחים  על  ביממה  שעות   24 שצופות 
מסייעת  המערכת  במחלקה.  הציבוריים 
מלאה  בשליטה  להיות  הסיעודי  לצוות 
ולזהות  הציבוריים  במרחבים  הנעשה  על 

מצוקה של מטופל או צורך בסיוע. 

מנוף תקרה
לניוד  משמש  החשמלי  התקרה  מנוף 
השירותים  המיטה,  בין  מטופלים, 
יעילה  בטוחה,  בדרך  זאת  כל  והמקלחת. 

ונוחה, הן למטופלים והן לצוות. 

מערכת מולטימדיה
המטופלים  לרשות  מעמידה  המערכת 
אפשרות לקבל מידע חיוני על בית החולים 
מהאזנה  הפנאי  בשעות  ליהנות  גם  כמו 

לרדיו, צפייה בסרטים ושימוש באינטרנט. 

חדר האוכל
המרהיב  לנוף  ומשקיף  האשפוז  בנין  של  מזרחית  הדרום  בפינה  ממוקם  האוכל  חדר 
המטופלים. אוכלוסיית  של  המיוחדים  לצרכים  מותאם  הייחודי  עיצובו  השרון.   של 

בין שולחנות חדר האוכל ניתן למצוא שולחנות מתכווננים חשמליים המיועדים למתן פיתרון 
למטופלים בגבהים שונים. בצמוד לחדר האוכל נבנה מטבחון משוכלל ומתקדם העונה לכל 
צרכי המחלקה המודרנית. בחדר האוכל עגלות חלוקת מזון חדישות בעלות כושר חימום 

וקירור בעת ובעונה אחת.

המערכות המתקדמות באגף ע”ש הלנברג:
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מאת: מריו קונבקי, סגן מנהל אדמיניסטרטיבי, בית החולים לוינשטיין

האתגר הבא:
שיפוץ אגף האשפוז המרכזי 

של בית החולים

בימים אלה יוצא לדרך שיפוץ אגף האשפוז 
בשנת  שנבנה  החולים,  בית  של  המרכזי 

.1973
ומאושרות  מוכנות  לשיפוץ  התוכניות 
 .2014 למרץ  מתוכננת  העבודה   ותחילת 
השיפוץ תוכנן על ידי משרד יסקי אדריכלים, 
שנחנך  הלנברג,  אגף  לתכנון  גם  שאחראי 
בחודש אוקטובר האחרון, עלותו המשוערת 

כ-107 מיליון ₪ והוא ימומן בסיוע תרומות.
על  התקבלה  השיפוץ  ביצוע  על  ההחלטה 
בית  הנהלת  עם  יחד  כללית  הנהלת  ידי 
האשפוז  אגף  את  יביא  השיפוץ  החולים. 
המרכזי לרמת הגימור של אגף הלנברג, תוך 

שימוש בחומרים זהים. 
החולים,  בית  של  האשפוז  במחלקות 
באגף  והן  המשופץ  באגף  הן  שיתפרשו 
חדרים   8 אשפוז,  חדרי   21 יהיו  הלנברג,  
באגף המשופץ בהם יהיו 3 מטופלים בחדר 
במקום 6 כיום, ו-13 חדרים באגף הלנברג, 
בהם 2 מטופלים בכל חדר. בנוסף להם יש 
אחות  ותחנת  אוכל  חדר  גם  מחלקה  בכל 
המרכזי  באגף  הלנברג.  באגף  שנמצאים 
חדרי  גם  האשפוז,  לחדרי  בנוסף  ישופצו 
מוגנים  מרחבים  ויוקמו  והטיפולים  הצוות 
ישיבות וחדר משפחות.  גם  קומתיים, חדר 
הבריכה הטיפולית של בית החולים תשופץ 
ובנוסף יוקצו בכל מחלקה שטחים למעבדות 

מחקר, לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק.  
3 שנים, יבוצע  השיפוץ, שצפוי  להימשך 
ישופץ  הראשון  בשלב  שלבים:  במספר 

באגף  הגובל  באזור  המדרגות  מתחם 
ישופץ החלק הצפוני  הלנברג. בשלב השני 
בשלב  ופרוזדורים.  אשפוז  חדרי  הכולל 
השלישי ישופצו חדרי הצוות ובשלב האחרון 
חדרי אשפוז שבחלק האמצעי של כל 

מחלקה.
הלנברג  באגף  תושלם  לשיפוץ  במקביל 
ובניית  הטיפולית  לקומה  תוספת  בניית 
קומת הקרקע בה יוקמו משרד קבלה חדש 

וקפיטריה. 
ההפרדה  שתהיה  כך  תוכנן  השיפוץ 
בהם  השטחים  לבין  העבודות  אזור  בין 
והצוות  המאושפזים  ופועלים  נמצאים 
לא  תקופה  צפויה  זאת,  למרות  המטפל. 
פשוטה למטופלים ולצוות ונעשה את מרב 
למינימום  להפחית  מנת  על  המאמצים 
של  תקופות  המאפיינים  וקשיים  הפרעות 

בינוי ושיפוצים.

7
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צלילים ומקצבים - 
תרפיה במוזיקה

בבית חולים לוינשטיין
מאת: יורם ליבובסקי – תרפיסט במוזיקה

מהי תרפיה במוזיקה?
הבא:  בפסוק  מצויה  במוזיקה  לתרפיה  העתיקות  ההגדרות  אחת 
מעליו  וסרה  לו  וטוב  לשאול  ורווח  בידו  ונגן  הכינור  את  דוד  “ולקח 
רוח הרעה” )שמואל א’ טז, 23(. מוזיקה ככוח מרפא בקונטקסט של 
מפגש בינאישי היא לב ליבה של התרפיה במוזיקה. התרפיה במוזיקה 
היא תהליך טיפולי בו יש מפגש בין שלושה: מטופל, מטפל ומוזיקה. 
תרפיה  ביותר.  רב  ערך  יש  הטיפול  בחדר  המוזיקלית  להתרחשות 
במוזיקה רואה בחוויה המוזיקלית ובתהליכי היצירה, תוך כדי שימת 
דגש על החלקים הבריאים הקיימים בכל מטופל, גורמים משמעותיים 

בתהליכי שינוי, צמיחה והתפתחות אישית.

 
איך זה קורה?

בתרפיה במוזיקה אנו משתמשים ופועלים במגוון רחב של האפשרויות 
שימוש  במוזיקה:  המטפל  של  בתיווכו  המוזיקה  בעולם  הקיימות 
של   - קול  גיטרה.  פסנתר,  תופים,  הקשה,  כלי   - נגינה  )כלי  בכלים 
שירים(. או  יצירות  )האזנה  קיימת  ובמוזיקה  וכו’(  והמטפל   המטופל 

המפגש הטיפולי מאופיין במילים, צלילים מקצבים. 

מגוון האפשרויות הוא עצום: נגינה משותפת עם אופי משחקי, אלתור 
קולי או בשימוש בכלי הנגינה, שירה, האזנה משותפת לשירים וכתיבת 

שירים טיפוליים. 

פעמים רבות אני נשאל ביחס למידת ההתאמה של המטופל לטיפול 
באמצעות מוזיקה. השאלה הנפוצה ביותר היא האם המטופל צריך 
 להגיע עם ידע מוקדם של שירה או נגינה? ובכן, התשובה היא לא!
ולא  תרפויטיים  בהיבטים  במוזיקה  בשימוש  עוסקים  שאנו  כיוון 
לימודיים, אין צורך להגיע עם ידע מוקדם. תהיה נוספת ביחס לסוג 
לעיתים.  היא  התשובה  בטיפול?”.  מדברים  גם  “האם  זה:   טיפול 
ישנם מטופלים שהעיבוד של תהלכי הטיפול דרך הערוץ הוורבלי הוא 
אפקטיבי וחיוני עבורם. לעומת זאת, בתרפיה במוזיקה יתרון משמעותי 
ביכולת לממש תהליכים טיפולים גם עבור אנשים שהערוץ הוורבלי 

שלהם לקוי מאד.

נוקשה.  בסופו של דבר, טיפול במוזיקה אינו תהליך פרוטוקולי 
התואמת  עבורו  ייחודית  טיפולית”  “חליפה  נתפרת  מטופל  לכל 
הרבים  הקשיים  עם  להתמודד  לו  לעזור  ומכוונת  שלו  היכולות  את 

והמורכבים המאפיינים תהליכי שיקום.

כשהגעתי לבית 
 חולים לוינשטיין 

לפני 6 שנים, 
עבורי זו היתה 
ידיעה ברורה 
עד כמה התרפיה במוזיקה היא כלי 

משמעותי בתהליכי שיקום וריפוי. 
שנים אלו של מפגש עם מטופלים 

בבית החולים והחשיפה לתגובותיהם 
ותגובות בני משפחותיהם, חיזקו עוד 
יותר את הבנתי ואמונתי בתחום זה. 
לצד זאת הופתעתי לגלות עד כמה 
 אנשי מקצוע יודעים מעט מאד על 

מהי תרפיה במוזיקה. 
בכתבה זו אנסה מעט לפזר את 

הערפל סביב מקצוע זה.

“מי ששר ואפילו אם יזייף        אלוהים את ראשו לוטף ואז מי ששר מאושר”
בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף
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“מי ששר ואפילו אם יזייף        אלוהים את ראשו לוטף ואז מי ששר מאושר”
אהוד מנור/מתי כספי

קצת הסטוריה
תרפיה במוזיקה החלה דרכה לאחר מלחמת העולם השנייה בארה”ב. 
שעברה  המאה  של  ה-60  שנות  בסוף  לאקדמאי  הפך  התחום 
תואר  מקנים  כיום  הלימודים  ה-80.  שנות  מתחילת  קיים  ובישראל 
אוכלוסיות  עם  עובדים  ובישראל  בעולם  במוזיקה  תרפיסטים  שני. 
רבות ומגוונות. ברחבי העולם, כמו גם בבית החולים לוינשטיין, ישנם 
קיים  תרפיסטים המומחים בעבודה עם מטופלים בתהליכי שיקום. 
מחקר בענפי התרפיה במוזיקה השונים ופרסומים גם בתחום תרפיה 

במוזיקה בעולם השיקום.

אילו מטרות טיפוליות ניתן להשיג דרך התרפיה במוזיקה?
1. חיזוק והגברת יכולות זיכרון, ריכוז וקשב ומיומנויות למידה )תוך כדי 

פעילות חזרתית מובנית שדורשת ריכוז(.
2. “פיזיומיוזיקתרפיה” - היבטים פיזיקליים אותם אנו משיגים בעזרת 
השימוש בכלי הנגינה. מוטוריקה גסה: טווחי תנועה, שליטה, עוצמה 
עדינה  מוטוריקה  תופים.  מערכות  באמצעות  לדוגמא,  ומהירות, 

בשימוש בפסנתר, גיטרה ואפליקציות באייפד.
3. הגברת מוטיבציה לפעילות והעלאת רמת האנרגיה אצל המטופל 
דרך עשייה ומשחקים מוזיקליים שונים, כמו גם חקירת כלי הנגינה 

ועולם המוזיקה.
4. עבודה על כל ההיבט של נשימה והפקת קול -  על ידי אילתור 

קולי, תרגילי נשימה ושירה.
5. היבטים רגשיים – העלאת סף תסכול ושיפור בביטחון עצמי. אלו 
מתאפשרים דרך מרחב המאפשר  ביטוי של רגשות לדוגמא: על ידי 
האזנה/שירה לשירים בעלי משמעות מיוחדת,  בעיקר בתקופה שבה 

יש אובדנים תפקודיים רבים. 
6. לחלק מהמטופלים שבעבר נגנו ו/או שרו זו הזדמנות ייחודית לחזור 
וליהנות  ולחזור  שלהם  הנגינה  מכלי  האבק”  את  “לנקות  למוזיקה, 
מיכולתם, גם אם היא לא אותה יכולת שהייתה לפני האירוע הטראומתי.

על קצה המזלג מחדר הטיפול
המטופל   קשה.  מוחי  אירוע  שעבר  מטופל  אלי  הגיע  כשנה  לפני 
סבל משיתוק בחלק הימני של הגוף ומחולשת שרירים קשה בחלק 
השמאל. הוא התקשה מאד לתקשר עם הסביבה. במספר מפגשים, 
שלהם  הדרך  הטיפול.  בחדר  אשתו  נכחה  המטופל,  בקשת  פי  על 
ידי הקדשת  ויחסיהם היה על  ורגשות לגבי המצב  לבטא מחשבות 
שקבלו  שירים  שלהם,  מהעבר  שהכירו  שירים  לשני,  אחד  שירים 

משמעות יוצאת דופן לאור המצב. 

בקלרינט  בעבר  שנגן  מטופל  עם  לאחרונה  ראינו  מרגשת  דוגמא 
ובעידוד של המטפל חזר לנגן, על אף שבתחילה לא האמין ביכולתו. 
אותו מטופל  ניגן גם בראש השנה לפני עובדי בית החולים וגם בטקס 
חנוכת מגדל האשפוז החדש וזכה לתשואות רבות על מאמציו ועל 
בנגינה  הכרוכים  והרגשיים  המוטורים  הקשיים  למרות  התמודדותו, 

ובוודאי נגינה מול קהל.

שהמפגש  מטופלים  פגשתי  החולים  בבית  עבודתי  שנות  במהלך 
שלהם עם המוזיקה חשף אותם לכוחות המרפאים הקיימים במוזיקה, 
לייחודיות של אומנות זו וליכולתה גם להרגיע ולעודד ברגעים קשים וגם 
לעורר חלקים פיזיים, קוגניטיביים ורגשיים. מטופלים רבים מופתעים 
מיכולתם להתמודד עם מטלות שדורשות ריכוז רב והתמדה. לעיתים 
מטופלים מתארים את המפגש בחדר הטיפולי כמנוחה ו”ניקוי” למוח. 
לעיתים הם יראו את המפגש כמרחב בו ניתן ליצור, לאלתר ולבטא 

רגשות ומחשבות דרך כלי נגינה צלילים ומקצבים.

ייחודיים  נגינה  כלי  מספר  החולים  בית  רכש  לאחרונה 
נגינה  מבוססי   כלי  נהנים מהם. מדובר על  כבר  שהמטופלים 
על  לשליטה  אפשרויות  שמקנה  מאד  מתקדמת  טכנולוגיה 
פרמטרים רבים בכלי הנגינה ובכך מתאפשרת התאמה מדויקת 
ליכולות המטופל, לתרבות ממנו מגיעה  הנגינה  כלי  יותר של 

המטופל וכדומה.



לבית החולים לוינשטיין ניסיון של למעלה מ–50 שנות שיקום ו–100,000 מטופלים

מחקר חדש:
הנקה ממושכת 

עשויה למנוע 
התפתחות 

הפרעת קשב 
)ADHD( וריכוז

חיובית על ההתפתחות  נתפסת כבעלת השפעה  הנקה 
שפורסם  חדש,  מחקר  התינוק.  של  והרגשית  הפיזית 
הנקה  כי  מצא   ,Breastfeeding Medicine הרפואי  בעיתון 
מפני  להגן  עשויה  ויותר,  חודשים  שלושה  של  ממושכת 

התפתחות הפרעת קשב וריכוז )ADHD(, בשלב מאוחר יותר בתקופת הילדות.

קבוצת חוקרים ישראלית, בהובלתן של ד”ר אביבה מימוני-בלוך, מנהלת המכון להתפתחות 
קצ’בנסקיה  אנה  וד”ר  לוינשטיין  החולים  בבית  הנוירופדיאטרית-שיקומית  והיחידה  הילד 
גורמים אחרים, בקרב  גם מספר  נושא ההנקה כמו  ילודים בבילינסון, בדקה את  ממחלקת 
לעומת שניידר,  בביה”ח  וריכוז  קשב  הפרעת  עם  שאובחנו   12-6 בגילאי  ילדים   כ–150 

הקבוצות  אחת  מההפרעה.  סובלים  שאינם  גילאים  באותם  ילדים  של  ביקורת  קבוצות   2
אובחנו  שלא  דומים,  גידול  וסביבת  גנטי  רקע  בעלי   ,ADHD עם  לילדים  אחים  כללה 
כסובלים מההפרעה. האמהות השתתפו במחקר ונדרשו למלא שאלון מקיף שסיפק מידע 
והלידה.  וכלל נתונים על מהלך ההיריון   על השכלתן, מצבן הפסיכו-סוציאלי, מצבן הרפואי 

מתוצאות המחקר עולה כי אחוז נמוך יותר מהילדים שאובחנו עם הפרעות קשב וריכוז ינקו 
בגילאי 3 חודשים ו–6 חודשים בהשוואה לשתי קבוצות הביקורת. 

ילדים  של  )אחים  וסביבתית  גנטית  שדומה  ביקורת  קבוצת  שמערב  הראשון  המחקר  זהו 
 .ADHD התפתחות  למניעת  הינקות  בגיל  הנקה  בין  קשר  ומוצא  וריכוז(  קשב  הפרעת  עם 
וריכוז, עם זאת,  ידוע שהגורם הגנטי הינו מרכזי כגורם להפרעת קשב  החוקרים מציינים כי 
הממצאים הראו כי בקרב קבוצת ילדי ה–ADHD רק 43 אחוז ינקו בגיל 3 חודשים, לעומת 
69 אחוז בקבוצת האחים הדומה גנטית  ו–73 אחוז בקבוצת הביקורת הנוספת. המחקר אינו 
יכול לקבוע אם החשיפה המועטה להנקה בילדי ADHD היא שהשפיעה על הופעת הפרעת 
הקשב והריכוז, או שהפרעת הקשב והתנהגות הילוד הייתה הגורם לכך שהאמהות הניקו זמן 

קצר יותר. 

מאת: ד”ר אביבה מימוני-בלוך,
מנהלת המכון להתפתחות הילד 

והיחידה הנוירופדיאטרית - 
שיקומית בבית החולים לוינשטיין
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בית החולים לוינשטיין 
העניק תעודת הוקרה 

ליוסי שור -  
 המתנדב המצטיין 

לשנת 2013

ביוסי  השנה  בחר  לוינשטיין  החולים  בית 
שור, המתנדב בשירותי הריפוי בעיסוק בבית 
החולים למתנדב המצטיין לשנת 2013. שור 
החשובה  ותרומתו  פעילותו  בזכות  נבחר 

לרווחת המטופלים בבית החולים לוינשטיין.
שרה אברבוך, מנהלת שירותי הריפוי בעיסוק, 
מציינת: “יוסי בונה עבור המטופלים מתקנים 
המרפאות  הנחיות  לפי  טיפוליים  ומכשירים 
קשה,  מעבודה  נרתע  איננו  הוא  בעיסוק. 
למשימה,  במהירות  תמיד  מתגייס  הוא 
יוסי יצירתי, מביא  ורואה בכל משימה אתגר. 
עם  שלו  הרחבה  וההיכרות  משלו,  רעיונות 
חומרים שונים עוזרת להגיע למטרה ביעילות 

ובהצלחה”. 
יוסי מסייע למרפאות בעיסוק להוציא לפועל 
רעיונות שונים שמאפשרים למטופלים להגיע 
בנה  הוא  לדוגמה,  כך  תפקודיים.   להישגים 
שדרה  חוט  נפגע  למטופל  המאפשר  מתקן 
לתפעל  העליונות,  בגפיים  קשה  שיתוק  עם 
בנוסף,  במיטה.  שכיבה  של  במצב  מחשב 
הוא בנה עבור ילד המאושפז ביחידה לשיקום 
לוח  הסביבה,  עם  לתקשר  ומתקשה  ילדים 
עליו ניתן להדביק תמונות המסמלות פעולות 

יומיומיות המסייע לו לתקשר.
דינה ריינברג, רכזת הרווחה של בית החולים 
יוסי,  של  “עבודתו  מוסיפה:  לוינשטיין, 
הנעשית בצנעה ובשקט, זוכה להערכה רבה 
בקרב  ובמיוחד  בעיסוק  הריפוי  צוות  בקרב 
על  הן  ומוערכת  חיונית  פעילותו  המטופלים. 
ידי המטופלים והן על ידי הנהלת בית החולים 
כמתנדב  גם  אותו  להגיש  החליטה  אשר 

מצטיין למגן שר הבריאות”.

בית החולים לוינשטיין זכה במכרז של ביטוח לאומי 
 לביצוע אבחונים רפואיים 

להערכת כושר השתכרות וכושר תפקוד

האיגוד הישראלי לרפואה 
 פיזיקלית ושיקום 

בחר בד”ר יולי טרגר 
 מביה”ח לוינשטיין 

לשמש כיו”ר האיגוד

רה
קצ

 ב
ות

ש
חד

בית החולים לוינשטיין זכה במכרז של המוסד 
רפואיים  אבחונים  לביצוע  לאומי  לביטוח 

להערכת כושר השתכרות וכושר תפקוד. 
לביטוח  שהמוסד  הראשונה  הפעם  זוהי 
 1974 בשנת  זה.  בנושא  במכרז  יוצא  לאומי 
הקובע  כללית”  נכות  “חוק  בכנסת  אושר 
שלא  למוגבלים  שהפכו  לאנשים  זכאות 
בעקבות תאונה או מחלה הקשורה למקצוע. 
יישום החוק הוטל על המוסד לביטוח לאומי 
פיילוט  לקיים  אז  החליטו  בראשו  והעומדים 
על  ממנו  ללמוד  בכדי  לוינשטיין  בביה”ח 
אפשרויות תפקוד עתידי של המערכת. בסיום 
הפיילוט, בשנת 1976, הקים פרופ’ חיים רינג 
נוירולוגי  ז”ל, שהיה מנהל המחלקה לשיקום 
תפקודית,  להערכה  המכון  את  בלוינשטיין, 
לביטוח  המוסד  הראשון.  כמנהלו  ושימש 
לאומי שממונה על יישום החוק, מפנה ציבור 
רחב שזקוק לכך, לאבחון רפואי מחוץ למוסד 

ומקבל שירות מבית החולים לוינשטיין. 
שמפעיל  תפקודית  להערכה  המכון  בראש 
ד”ר  כיום  עומדת  לוינשטיין,  החולים  בית 
לשיקום  המחלקה  מנהלת  שוורץ,  יוליאנה 

מוחי בלוינשטיין.

במכון התקיימו עד כה שני סוגים של ועדות 
רפואיות: 

דרג ראשון שקובע את המגבלות הרפואיות  ‰
והתפקודיות לאחר אבחון רפואי וסוציאלי

ומשתכרים  ‰ בית  לעקרות  עררים  ועדות 
החלטה  לגבי  התובעים  בערעור  הדנות 

קודמת.
בלוינשטיין  תפקודית  להערכה  במכון 
שיקום  ברפואת  מומחים  רופאים  מועסקים 
התמחות  מתחומי  רבים  יועצים  רופאים  וכן 
אחוזי  את  שקובעים  הרפואה  של  שונים 
לרופאים  בנוסף  בתחומו.  אחד  כל  הנכות, 
השאר  בין  הכולל  תחומי  רב  צוות  במכון  יש 
בהערכת  העוסקים  סוציאליים  עובדים  גם 
החולה.  של  והתפקודי  הסוציאלי   המצב 
רב הצוות מגיע מתחום השיקום גם בועדות 
הדרג הראשון ובעיקר בועדות עררים. רפואת 
של  הרחבה  לראייה  רבות  תורמת  השיקום 
ולהבנת ההשלכות  הועדות הרפואיות במכון 
והמחלות,  החבלות  כל  של  התפקודיות 
החולים  בית  במתחם  המכון  והימצאות 
המקצועי  השירות  לאיכות  חיונית  לוינשטיין 

שהציבור הנזקק מקבל בתחום זה.

הרפואית  ההסתדרות  מטעם  שפועל  ושיקום,  פיזיקלית  לרפואה  הישראלי  האיגוד 
בחודש  בחר  ומתמחים,  מומחים  השיקום,  רופאי  את  בתוכו  ומאגד  בישראל 
האיגוד.  של  החדש  כיו”ר  ברעננה,  לוינשטיין  החולים  מבית  טרגר  יולי  בד”ר  מאי 
שיבא.  הרפואי  מהמרכז  נר  זיו  )צאקי(  יצחק  ד”ר  את  בתפקיד  החליף   הוא 
וכיהן   2009  –  2002 השנים  בין  הישראלי  השיקום  איגוד  ועד  חברי  על  נמנה  טרגר  ד”ר 
ברפואת  להתמחות  הבחינה  ועדת  כיו”ר  משמש  הוא   2003 משנת  האיגוד.  כגזבר 
ונציג  הפועל  בוועד  חבר  הוא   2006 משנת  הר”י.  של  המדעית  המועצה  מטעם  שיקום 
ושיקום. פיזיקאלית  לרפואה   )ISPRM( הבינלאומי  האיגוד  של  בוועד  שיקום  רופאי   של 

ד”ר טרגר עובד בבית החולים לוינשטיין משנת 1991. לאחר שסיים התמחות ברפואת שיקום 
אורתופדי  לשיקום  המחלקה  מנהל  הוא  כשנה  ומזה  ביה”ח  מנהל  וכסגן  בכיר  כרופא  שימש 
בלוינשטיין. הוא מרצה בחוג לרפואת שיקום של הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטת 
ברפואת  קורס  ומרכז  המשך  לימודי  ועדת  כיו”ר  שימש   2009  -  2005 השנים  בין  אביב.  תל 

שיקום, בבית הספר ללימודי המשך ברפואה של הפקולטה. 
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סיון אבנרי, פיזיותרפיסט, 
בית החולים לוינשטיין

לא רק על הירח –
מסילת הליכה חדשנית המאפשרת תרגול 
מופחת משקל, פועלת בחודשים האחרונים 

ביחידה לפיזיותרפיה בבית החולים.

”Anti Gravity Treadmill“ המערכת, הנקראת 
לרוץ  ואף  ללכת  למטופלים  מאפשרת   ,)AGT(
כאשר הם מתמודדים רק עם חלק ממשקל גופם.
 המערכת נרכשה על ידי בית החולים בכספי תרומה 
בת מאות אלפי שקלים של קרן יוסף וקריסטינה 
 קסירר, שהתקבלה בסיוע עמותת הידידים של 
היו”ר   בית החולים, בראשותם של ארז מלצר 

ושולה מליק המנכ”לית.
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מדובר במסילת הליכה העטופה בבלון אויר גדול, על גבו מתמקם 
כמה  הפיזיותרפיסט  קובע  בבלון,  הלחץ  ויסות  ידי  על  המטופל. 
רגליו בעמידה, הליכה או  ישא המטופל על  גופו  אחוזים ממשקל 
ממשקל   80% עד  להפחית  ניתן  המערכת  על  תרגול  בזמן  ריצה. 

הגוף של המטופל.

אשר  למטופלים  גם  מאפשרת  המשקל  מופחת  התרגול  שיטת 
מוגבלים ביכולת לשאת את משקל גופם, לתרגל הליכה. מטופלים 
הרגליים,  על  המשקל  בנשיאת  השיקום  בתהליך  מוגבלים  רבים 
יעילה  עוד  חולשה.  רקע  על  וחלקם  אורטופדיות  מסיבות  חלקם 
בזמן  חריפים  מכאבים  הסובלים  למטופלים  המשקל  הפחתת 

נשיאת משקל גופם. 

עד כה יכולים היו המטופלים בבית החולים להנות מתרגול מופחת 
משקל בעיקר בבריכה הטיפולית, בה על ידי תרגול בעומקים שונים 

ניתן לקבוע בצורה גסה כמה משקל ישא המטופל על רגליו. 
כאן יכול המטפל לקבוע בצורה מדוייקת עם כמה משקל מתמודד 
דומה  המערכת  על  ההליכה  בבריכה,  מהתרגול  ובשונה  המטופל 
במאפייניה להליכה סטנדרטית כיוון שלא פועלים כאן כוחות ציפה 

או התנגדות כמו במים.

צידית   – מצלמות  זוג  הנה  בארץ  פה  שהורכבה  מבורכת  תוספת 
על  אמת  בזמן  רגליו  את  לראות  למטופל  המאפשרות  וחזיתית 
גבי מסך הממוקם מולו. בדרך זו יכול המטופל לבחון את ביצועיו. 
גם עבור המטפל, האפשרות לתת למטופל פידבק בזמן אמת בכל 

הנוגע לאיכות ההליכה שלו על גבי המסך הנה חידוש מרענן.

והוסמכו  הודרכו  לפיזיותרפיה,  ליחידה  המערכת  הכנסת  במהלך 
כלל הפיזיותרפיסטים להפעלת המערכת ומאז היא פועלת ברצף. 
היתרון המשמעותי בעובדה שכלל המטפלים מוסמכים להפעלת 
זאת  עושים  המתרגלים  המטופלים  שמרבית  בכך  הוא  המערכת 
והדגשים  ההליכה  אופן  את  המכיר  שלהם,  האישי  המטפל  עם 

הנדרשים בטיפול. 

הבוקר לדוגמא תרגלו הליכה מטופלת מבוגרת לאחר ארוע מוחי, 
מטופל ומטופלת נוספים לאחר ניתוח החלפת מפרק הירך, מטופל 

צעיר חולה טרשת נפוצה ומטופל נוסף לאחר פגיעת חוט שדרה.
עוד פגשנו השבוע חייל שהגיע לטיפול אצלנו במרפאת הפיזיותרפיה 
יותר  ניתוח בברכו. מאז שנפגע אינו מצליח לרוץ ברציפות  לאחר 
דקות  מ-20  למעלה  לרוץ  הצליח  הראשון  בטיפול  דקות.  משתי 

ברצף ובקצב מרשים! 

במיוחד.  בטיחותית  תרגול  בסביבת  מדובר  כי  לציין   חשוב 
בטוח  הוא  דרך מעין מכנסיים,  יושב בתוך הבלון,  כיוון שהמטופל 
מטופלים  גם  בהליכה  לאמן  ניתן  ולכן  האימון  בזמן  נפילה  מפני 

הסובלים מהפרעות במערכת שיווי המשקל.

לאלו  במיוחד  במיוחד,  חיובית  לתרגול  המטופלים  של  תגובתם 
שמסוגלים לראשונה מזה זמן רב לתרגל הליכה, בזכות המערכת. 
יחזרו רובם לתרגל  זו הליכה מופחתת משקל אך בהדרגה  אמנם 

הליכה בנשיאת משקל גופם המלא על רגליהם.
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נפלאות  ניסים,  אור,  של  חג  הוא  החנוכה  חג 
 eWave נוהגים בקבוצת  ושמחה. לקראת כל חג, 
במקומות  החג  רוח  את  ולהפיח  להתנדב  לצאת 
קבוצת  עובדי  יצאו  החנוכה,  חג  לקראת  שונים. 
לילדים  החינוכי-שיקומי  במרכז  לביקור   eWave
לקחו  הקבוצה  עובדי  לוינשטיין.  החולים  בבית 
וכחלק  במרכז  שהתקיימה  חנוכה  במסיבת  חלק 
מנת  על  סופגניות  עימם  הביאו  החג,  ממסורת 
לשמח את הילדים המקסימים. במסיבה התוודעו 
אימה של אדל  אדווה,  עימם  לנס פרטי שחלקה 
בפיגוע  כשנה  לפני  שנפגעה  השלוש  בת  ביטון, 
יידוי אבנים ומאושפזת ביחידת הילדים בלוינשטיין. 

 התנדבות עובדי 
eWave חברת

בחנוכה

וגמלאים  למתנדבים  הוקרה  ערב  השנה  גם  התקיים  שנה,  כמידי 
פליישמן  בבנין  בהתכנסות  החל  האירוע  לוינשטיין.  החולים  בית  של 
צוות המטבח  ידי  על  כיבוד עשיר שהוכן  למפגש חברים שמח  שכלל 
הזיכרונות.  ולהעלאת  לחיבוקים,  לפגישות,  טעים  נופך   והוסיף 
בית  של  האדמיניסטרטיבי  המנהל  שנשא  ברכה  בדברי  נפתח  האירוע 
עלתה  אחריו  המתנדבים.  של  בשבחם  שדיבר  אברהמי,  מגיד  החולים, 
לבמה דינה ריינברג, רכזת הרווחה של בית החולים, שסיפרה על עבודתם 
החשובה של המתנדבים וציינה שחלק מהמתנדבים הם גמלאים שסיימו 
ריינברג  הפנתה  בהמשך  כמתנדבים.  החולים  לבית  ושבו  עבודתם  את 
את הזרקור אל מלכה לשד- יו”ר ארגון יע”ל בבית החולים. דינה ציינה 
את פעילותה המבורכת ארוכת השנים למען בית החולים והמתנדבים, 
את תרומתה,  סבלנותה, מסירותה והתגייסותה לסייע בהתאם לפניות 
מטופלים ואנשי הצוות. בסיום הדברים העניקה למלכה תעודת הוקרה 
וזר פרחים מהנהלת בית החולים. בהמשך הערב התקיימה הרצאה של 

ליאור מאיר על “בריאות ותזונה בראי היהדות”.          

 מפגש הוקרה למתנדבים 
ולגמלאים של בית החולים

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף

בבית  לביקור  הגיעו  האחרון  נובמבר  בחודש 
החולים, בועז דותן – מייסד ויו”ר “קרן רעות – 
לקידום הרפואה בישראל” ואבנר לידור, מנהל 
הקרן. עמותת רעות, שהוקמה וממומנת על ידי 
דותן, תומכת מזה מספר  וורדה  בועז  הזוג  בני 
שנים בבית החולים לוינשטיין ומאפשרת לבית 
חיוני  רפואי  ומכשור  בציוד  להצטייד  החולים 
תרומות  מימנו  השאר  בין  השיקום.   לתהליכי 
מסוגים  גלגלים  כסאות  רכישת  העמותה 
כושר,  אופני  אימון,  ומכשירי  הליכונים  שונים, 
מיטות טיפול ובדיקה,  כסאות רחצה, כלי נגינה 
לטיפול שיקומי במוסיקה, אלונקות רחצה,  מד 
לחץ דם משולב ועוד.  בביקור התקיים מפגש 
הציג  ביה”ח  מנהל  החולים,  בית  הנהלת  עם 
סיור  נערך  ולסיום  החולים  בית  פעילות  את 
בועז  בית החולים.   במחלקות הטיפוליות של 
דותן ציין בסיום הביקור כי התרשם מאוד מרוח 
בית החולים, מסירות העובדים בכל הדרגים וכי 
הוא גאה להיות בין המסייעים לעבודת הקודש 

שעושה בית החולים.

 בועז דותן, מייסד “קרן רעות – 
 לקידום הרפואה בישראל” ביקר 

בבית החולים לוינשטיין



 משרדינו מייצג נפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה, נכי צה”ל, ביטוח לאומי - לרבות יצוג בוועדות, 
תביעות על פי פוליסת ביטוח )חיים, נכות ואי כושר( פטור במס הכנסה ורשלנות רפואית. 

 יחס אישי מהווה את בסיס הפעולה שלנו. ניסיוננו רב השנים, וצוות מקצועי ביותר, 
הינם המפתח למיצוי ומימוש מקסימלי של זכויותיהם הרפואיות של לקוחותינו. 

אנו נלחמים בשבילך עד לקבלת פיצוי  מירבי

 השותפים במשרד:  

H S B

 עו”ד שלמה הרדי
 בעל ותק של כ-22 שנים כעורך דין ובעל נסיון רב בהופעות בבתי משפט, תיקי רשלנות רפואית וכל תחומי הביטוח 

והנזיקין. בוגר השתלמויות שונות באוניברסיטאות ובכלל זה השתלמויות שונות ברפואה למשפטנים בפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

עו”ד אבישי בוגן 
בעל ותק של למעלה מ-32 שנה כעורך דין, שימש כסמנכ”ל ומנהל מחלקת תביעות של ה”פניקס הישראלי חברה 

לביטוח בע”מ“ במשך שנים רבות. בעל ידע וניסיון רב בכל תחומי הנזיקין, הביטוח ורשלנות רפואית. מרצה בכיר 
)לשעבר( ב”מכללה לביטוח”. בוגר השתלמויות שונות בענף הביטוח בארץ ובחו”ל. 

 כתובתינו: רח’ מלכי ישראל 10 )כיכר רבין(, תל אביב64951
אימייל: hardilaw@zahav.net.il טל’: 03-6917420 נייד: 054-4561450 פקס: 03-6916246

 הרדי - בוגן
משרד עורכי דין

 גל-קל הינה מהחברות המובילות בארץ באביזרי עזר לנכים, 
עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בנגישות ושיקום.

כנציגים של החברות המובילות בעולם אנו מתמחים בייצור 
 מוצרים שירותיים ואביזרי רחצה לנכים, בהתאמה אישית 

ובייצור גמיש.
אצלינו תוכלו למצוא ציוד ואביזרים לנכים כגון: כסאות ממונעים, 

עמידונים, כסאות ידניים, קלי משקל, מנופי הרמה, כסאות 
שירותים ורחצה.

אנו בגל-קל מחויבים לך, הלקוח, למקצוענות, סובלנות 
ושירות אדיב. נשמח תמיד לעמוד לרשותכם.

לפרטים ומידע נוסף: שבי לילוס, מנהל תחום לקוחות פרטיים: 03-9511223
gal-kal@gal-kal.co.il I www.gal-kal.co.il

שירות. איכות. סובלנות.
גל-קל טכנולוגיות נגישות
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סקטור הריפוי-בעיסוק בבית החולים לוינשטיין מציע לקהל הרחב את 
שרותי מרפאותיו. בראש כל מרפאה עומדת מרפאה בעיסוק אחראית 

ובכל מרפאה צוות מומחה בתחום:
• המרפאה לשיקום גף עליון וכף יד	
• המרפאה לשיקום קוגניטיבי	
• המרפאה לשיקום הזיכרון,	
• המרפאה לאבחון וטיפול מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז	
• המרפאה לשיפור ליקויי למידה	
• המרפאה להערכה ושיקום כישורי נהיגה 	

 מרפאות החוץ 
בשירות הריפוי בעיסוק

מאת: עדינה שריד, 
מרפאה בעיסוק, בית החולים לוינשטיין

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף

במרפאות החוץ של בית החולים מטופלים 
אנשים מהקהילה, שאינם מאושפזים בבית 

החולים. 
אופן הטיפול במרפאות

עם  ראשוני  ראיון  נערך  המרפאות  בכל 
לצורך  משפחתו  בני  עם  ו/או  המטופל 
המטופל,  של  עיסוקי  פרופיל  יצירת 
בעבר  השונים  ועיסוקיו  ִתפקודו   – כלומר 
של  חשיבותו  הבנת  מתוך  וזאת  וכיום, 
אנו  האדם.  בחיי  המשמעותי  העיסוק 
הרי  בריאות  עיסוק=בריאות.  כי  מאמינים 
האדם  בהשתתפות  היתר,  בין  נמדדת, 
המשמעותיים  בביצועים  ִתפקודו  וברמת 
אבחונים  נערכים  המקיף  הראיון  בתום  לו. 
ולמצבו  לגילו  המתאימים  ומדידות  שונים 
מסתיים  ההערכה  שלב  המטופל.  של 
הסבר  כולל  למטופל,  הממצאים  במסירת 
או  הצורך  ועל  התפקודיות  ההשלכות  על 
על העדר הצורך בטיפול. בעקבות הראיון 
והאבחונים נכתב דוח מקיף שנמסר לגורם 
המפנה ולמטופל. אנו רואים חשיבות רבה 

רק  לא  המוַבנים  נגישים  דוחות  בכתיבת 
גם  אלא  הריפוי-בעיסוק,  מקצוע  לאנשי 
ולאוכלוסייה  בקהילה  המטפלים  לרופאים 

המטופלת.
במידה והוחלט על צורך בטיפול והמטופל 
ַבמרכז.  הם  משפחתו  ובני  הוא  נענה, 
במשותף  הקובעים,  שהם  היא  המשמעות 
את  המטפלת,  המרפאה-בעיסוק  עם 
בהתאם  העדיפויות  וסדרי  הטיפול  מטרות 
המטופל  של  מִתפקודו  רצונם  לשביעות 
לדוגמה:  לו.  המשמעותיים  בעיסוקים 
לרוב  יבקש  בזיכרון  בירידה  סטודנט שחש 
לו:  המשמעותי  תפקוד  על  דגש  לשים 
זכירת חומר לימודי-מילולי, בעוד שבטיפול 
בתפקוד  יתמקד  הטיפול  קשיש  באדם 
את  הניח  היכן  לזכור   – עבורו  המשמעותי 
הגז  את  לכבות  לזכור  או  הראיה,  משקפי 
לפני היציאה מהבית. בסיום הטיפולים ניתן 
למטופל ולגורם המפנה דוח סיכום הכולל 

את סקירת המטרות והשגתן והמלצות.

אז למה דווקא אנחנו? 
בעל  ומיומן  מנוסה  צוות  לנו  יש 
וניסיון של עשרות שנים בארץ  מוניטין 

ובעולם בתחום השיקום. 
טיפול  שיטות  פיתחנו  השנים  במהלך 
המסייעות  דרך  ופורצות  מתקדמות 
בעבודה  בבית,  התפקוד  לשיפור 
ובלימודים, תוך שימוש בכלים טיפוליים 
הצורך.  בעת  מתקדמות  ובטכנולוגיות 
של  גדול  מספר  תמצאו  אצלנו  בנוסף, 
בתחומים  מומחיות  מרפאות-בעיסוק 
השונים – דבר המאפשר קבלה לטיפול 
ללא תור המתנה ומאפשר לנייד מטופל 
ממרפאה אחת לאחרת, במידת הצורך.

מרפאות  שתי  עוד  לפחות  יש  כן.  ו... 
בקנה...
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lilach3@clalit.org.il :למעוניינים בפרטים והרשמה נא לפנות לשירות הריפוי בעיסוק, בטל: 09-7709003, או לכתובת המייל

המרפאות השונות – על קצה המזלג:

רונית לוי  אחראית המרפאה
המרפאה מיועדת לטיפול באנשים עם 
על  המקשה  העליונות  בגפיים  ליקוי 
הליקוי  מקור  היומיום.  בפעולות  תפקודם 
פריפרית )פגיעה  אורתופדי  להיות   יכול 

כמו שבר ביד( או נוירולוגי )פגיעה במערכת 
העצבים המרכזית, במוח או בחוט השדרה(. 
במסגרת הטיפול לעיתים מותאמים סדים 
טווחים.  לשיפור  סדים  או  פונקציונליים 
בנוסף, ניתן טיפול לצלקות על-ידי יריעות 
בהתאם  לחץ,  חבישות  והתאמת  סיליקון 
את  ולשפר  לאבחן  הטיפול  מטרת  לצורך. 
השתתפות  את  ולהעלות  הידיים  תפקוד 
ההפניה  והעבודה.  הבית  במסגרת  האדם 
טופס  באמצעות  הרופא  ידי  על  מתבצעת 

התחייבות סטנדרטי או באופן פרטי.

יפעת שוורץ אחראית המרפאה

הסובלת  אוכלוסיה  מטופלת  במרפאה 
מירידה  הנובעת  תפקודית,  ממגבלה 
קוגניטיבית על רקע פגיעות מוחיות נרכשות, 
גיל ומחלות שונות, אך אינה מיועדת לטיפול 
באנשים בתהליך דמנטי. במרפאה נערכים 
לצורך  נועד  והטיפול  קוגניטיביים  אבחונים 
הקניית אסטרטגיות לשיפור הִתפקוד בחיי 
ידי הרופא  על  היומיום. ההפניה מתבצעת 

או באופן פרטי.

ליאת דורון אחראית המרפאה
המרפאה מיועדת לאנשים בריאים החשים 
מבעיות  הסובלים  ולאנשים  בזיכרון  ירידה 
זיכרון על רקע נוירולוגי. במרפאה מתבצע 
אבחון לזיהוי ההפרעה והטיפול הוא לצורך 
היומיום,  בחיי  הזיכרון  תפקודי  שיפור 
לזכירה.  יעילות  אסטרטגיות  הקניית  כולל 
ההפניה מתבצעת על ידי רופא משפחה, או 

רופא נוירולוג. ניתן גם לפנות באופן פרטי.

עדינה שריד אחראית המרפאה
שכשירותם  נהגים  נבדקים  במרפאה 
בספק  מוטלת  לנהיגה  הקוגניטיבית 
נהיגה.  בלימוד  המתקשים  נוער  ובני 
במרפאה אנו מעריכים את כישורי הנהיגה 
והדבר  ובמידה  והמעשיים  הקוגניטיביים 
לשיקום  טיפולים  נערכים   – מתאים 
מתבצעים  והטיפול  האבחון  נהיגה.  כישורי 
נהיגה  ומורה  נהיגה  סימולטור  בעזרת  גם 
ובמידת  )טסט(  מעשי  אבחון  לצרכי 
מוכרת  המרפאה  מעשי.  תרגול  גם  הצורך 
בדרכים.  לבטיחות  הרפואי  המכון  ידי  על 
באופן  מתבצעת  זו  למרפאה  הפנייה 
קיימת  הבריאות.  בסל  כלולה  ואינה  פרטי 
כללית. בריאות  שרותי  למבוטחי  הנחה 

מגיעים אלינו תלמידים )מגיל 13 ומעלה(, 
את  לשפר  המעוניינים  ובוגרים  סטודנטים 
יכולת הלמידה שלהם ואת הרגלי העבודה. 
למידה  אסטרטגיות  הקניית  כולל  הטיפול 
באופן  מתבצעת  הפנייה  עבודה.  והרגלי 
פרטי ואינה כלולה בסל הבריאות. בחודשים 
מרתון”  “קבוצות  מתקיימות  יולי-אוגוסט 

כהכנה לשנת הלימודים הבאה.

מישל יעקובי אחראית המרפאה

המרפאה לשיפור ליקויי למידה המרפאה לשיפור הזיכרוןהמרפאה לשיקום גף עליון וכף יד

 המרפאה להערכה ושיקום 
של כישורי נהיגה

נוער  בני  גיל המטופלים:  הייחוד שלנו הוא 
15 ומעלה( ומבוגרים )!( - אלה  )בני 
חשים  אך  אובחנו,  או  נבדקו  לא  שמעולם 
שליקוי זה מלווה אותם כל חייהם! התהליך 
בדרישות  העומד  אבחון,  כולל  במרפאה 
וטיפול.  החינוך,  ומשרד  הבריאות  משרד 
ידי  על  הניתן  טיפול תרופתי  כולל  הטיפול 
 פסיכיאטר/נוירולוג וטיפול קוגניטיבי -

התנהגותי על ידי מרפאה-בעיסוק.
זו מתבצעת באופן פרטי  הפנייה למרפאה 
הנחה  קיימת  הבריאות.  בסל  כלולה  ואינה 

למבוטחי “מושלם”.

סיגל גרינבאום אחראית המרפאה

המרפאה לאבחון וטיפול 
מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז

המרפאה לשיקום קוגניטיבי



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

לוינשטיין.

 ואלה הזוכים בפרס “עובד מצטיין”
 לשנת 2013:

גילה רגב, אחות אחראית היחידה 
 לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה - 

פרס מנכ”ל הכללית
לוינשטיין כ–20  גילה עובדת בבית החולים 
ביחידה  אחראית  כאחות  ומשמשת  שנה 
באופן  הצוות  את  מנהלת  היא  מורכבת. 
מקצועי ומושכל תוך רגישות ומתן יחס אישי 
לכל עובד ועובד. גילה מגלה כושר מנהיגות, 
היא  למצוינות.  ומעודדת  סמכויות  מאצילה 
במחקר  תומכת  שלה,  הצוות  את  מעצימה 
בפעילויות  הצוות  של  מעורבות  ומאפשרת 
מוטיבציה  חדור  הצוות  למחלקה.  מחוץ 
בשל כך ובשל היותה דמות מובילה ומושא 
רוחבית  לפעילות  מתגייסת  גילה  לחיקוי. 
של בית החולים ושל הכללית ואף מצליחה 
גדולה.  בהצלחה  למשימות  שותפים  לגייס 
ושייכות  מחויבות  של  אווירה  יוצרת  היא 
היא  להשקיע.  שמוכן  צוות  איתה  וסוחפת 
אנרגטית וחיובית, מזוהה עם מטרות הארגון 

ובית החולים. 

פרס מנהל ביה”ח יוענק השנה 
לשלוש עובדות:

אורית וונדרמן בר-סלע, פיזיותרפיסטית 
אחראית, המחלקה לשיקום מוחי ג’

לוינשטיין  החולים  בבית  עובדת  אורית 
ודוגמה  סמל  ומשמשת  שנים   7 כ-
השורה  מן  מקצועית  לפיזיותרפיסטית 
הראשונה, לחריצות, לקפדנות, לאכפתיות 
למאושפזים  הטיפול  במתן  ולמסירות 
דופן  יוצא  יחס  מגלה  היא  במחלקה. 
אמפטית,  סבלנית,  היא  אותה,  לסובבים 
בעלת גישה חמה ואנושית כלפי המטופלים 
ידע  בעלת  אורית  משפחותיהם.  ובני 
מעבירה  היא  אותו  ומעמיק,  רחב  מקצועי 
והן  ומלווה,  כחונכת  חדשים,  לעובדים  הן 
ואמונה  שליחות  מתוך  ותיקים,  לעובדים 
בחשיבות הנושא. היא מדרבנת להתפתחות 
מיומנויות  ושיפור  שכלול  תוך  מקצועית 
הטיפול בקרב עובדיה. היא מתייחסת בכבוד 
ומטופלים  כפיפים  לעמיתים,   – אדם  לכל 
וקולגיאלי  חם  ביחס  מתאפיינת  ועבודתה 
במחלקה.  הרב-תחומי  הצוות  כל   כלפי 
של  הבכיר  בצוות  מרכזית  שותפה  היא 
בפרויקטים  ותורמת  מעורבת  המחלקה, 

מחלקתיים.
 עליזה סגיב, מרפאה בעיסוק, 
המחלקה לשיקום חבלות מוח

עליזה עובדת בבית החולים כ–11 שנים והנה 
מרפאה בעיסוק מקצועית, מסורה, מיומנת, 
חרוצה ובעלת הסתכלות רחבה והוליסטית 

על המטופל. היא אהודה ומוערכת מאוד על 
בולטת  היא  שלה.  והקולגות  הממונים  ידי 
להשפיע  וביכולתה  ארגון  בכושר  ביוזמה, 
ולסחוף, כל זאת בדרכה הצנועה והשקטה. 
לסקטור  גבוהה  מחויבות  בעלת  עליזה 
לנדרש.  מעבר  תפקידים  ומבצעת  ולארגון 
התנהלותה מול אנשי הצוות נעימה, עניינית, 
סבלנות,  מפגינה  עליזה  ומקדמת.  חיובית 
איפוק ואכפתיות, גם בסיטואציות מורכבות. 

גיטה פרנקו, סגנית אחות אחראית, 
המחלקה לשיקום אורתופדי

שנים   19 החולים  בבית  עובדת  גיטה 
כאחות  לעבודה  עמיתיה  ידי  על  ומתוארת 
בעלת ידע מקצועי רב. היא בעלת אמביציה 
מתעדכנת,  ולהתקדם,  ללמוד  גבוהה 
היא מעבירה  אותו  ידע,  ורוכשת  מתחדשת 
ולימוד  כנסים  בהרצאות,  המחלקה  לצוות 
עובדת  הינה  גיטה  לסיעוד.  סטודנטים 
הוליסטית,  חשיבה  בעלת  חרוצה,  מסורה, 
שמהווה אוזן קשבת הן לצוות המחלקה והן 
 למטופלים ובני משפחותיהם, קשובה ומבינה. 
היא נותנת דוגמא אישית, מייעלת ומשפרת 
מושכל  שימוש  תוך  במחלקה,  תהליכים 
החולים  לבית  וחיסכון  במשאבים  וחסכוני 
בפרויקטים  ושותפה  יוזמת  עליזה  ולארגון. 
המוטל  את  ומבצעת  החולים  בבית  וועדות 

עליה באופן יסודי ועל הצד הטוב ביותר.

בית החולים לוינשטיין בחר את
העובדים המצטיינים לשנת 2013
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חולים במצב וגטטיבי הינם חולים הסובלים מהפרעה קשה במצב ההכרה. מדובר במצב 
קליני בו החולים ערים אך אינם מראים סימני מודעות. לא מעט מחקרים ועבודות שנעשו 
חולים  ישנם  המסורתית,  הגישה  למרות  כי  הראו  האחרונות,  בשנים  וגטטיביים  בחולים 
ובביצוע  פעולה  בשיתוף  ביטוי  לידי  הבאה  ולעצמם  לסביבה  מודעות  להם  וגטטיביים 

מטלות קוגניטיביות.

כי תהליכים רגשיים  נמצא   ,PLOS one במחקר חדש, שפורסם לאחרונה בעיתון הרפואי 
סלקטיביים יכולים להיות מופקים בקרב חולים וגטטיביים, על ידי גירוי רגשי שקט )באמצעות 
הצגת תמונות( וכן להפיק תגובה קוגניטיבית פנימית. תוצאות המחקר משקפים את קיום 

המודעות העצמית ולסביבה בחולים וגטטיביים.

ביחידה  מאושפזים  היו  חלקם  אשר  חולים,  ארבעה  זה  במחקר  בדקה  החוקרים  קבוצת 
לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה בבי”ח לוינשטיין ואשר סבלו מנזק מוחי קשה. כמו כן נבדקו 

13 מתנדבים בריאים אשר שימשו כקבוצת ביקורת.

כשבמהלכה  המחקר,  משתתפי  כל  עברו  אותה   FMRI בדיקת  באמצעות  בוצע  המחקר 
 הוצגו לנבדקים תחילה תמונות פנים לא מוכרות, לאחר מכן תמונות של פנים מוכרות להם

)למשל בני משפחה( ובסופו של דבר תמונות של עצמם. לסיום הם התבקשו לדמיין את 
תמונת אחד ההורים שלהם. הנחת היסוד הייתה שהתבוננות בפנים מוכרות אמורה לגרום 

לזיהוי ולתגובה רגשית. 

פעילות  הראו  הבריאים(,  כמו  )החולים  המחקר  משתתפי  שכלל  הראו  המחקר  תוצאות 
וגם מעורבות של המערכת הלימבית  זיהוי פנים  תגובתית באותם אזורים שאחראים על 
)המערכת הרגשית  הכוללת: רגשות, פחדים, זעם וכו’(. בנוסף, נצפה קשר בין עצם הזיהוי 
לבין הפקת הרגש - שני אזורים במוח שופעלו בסדר היררכי כתגובה להצגת התמונות. 

במילים אחרות, זיהוי הפנים המוכרות גרם להפקת תגובה רגשית.

קיום  על  אותנו  מלמדות  המחקר  ”תוצאות  מציין:  לוינשטיין  קרימצ’נסקי  ציון  בן  ד”ר 
מערכת רגשית ומודעת בקרב חלק מהחולים הוגטטיביים. הפעילות המוחית הייתה חזקה 
במיוחד אצל שניים מהחולים שחזרו בהמשך להכרה, כלומר שככל הנראה מלכתחילה 

הנזק המוחי אצלם היה פחות קשה”.

לאחת  נחשבת  לוינשטיין  החולים  בית  לשיקום ההכרה של  נמרץ  לטיפול  היחידה 
ראש.  מחבלת  כתוצאה  ההכרה  לשיקום  בזקוקים  בטיפול  בעולם   המובילות 

ביחידה מאושפזים נפגעי ראש קשים במצב וגטטיבי ובמצב הכרה מינימלי.

למחקר שותף ד”ר בן ציון קרימצ’נסקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה 
בבית החולים לוינשטיין יחד עם בכירי החוקרים מהמרכז הרפואי סוארסקי בת”א.

 מחקר חדש מצא:
תהליכים רגשיים סלקטיביים 

 ניתנים להפקה ולהדגמה 
בקרב חולים מחוסרי הכרה

)חולים במצב וגטטיבי(

למעוניינים לקרוא את המחקר המלא להלן הקישור ברשת:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0074711

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף



חסכוני במיוחד, לשימוש קל ונוח.
סדרת מוצרים חדשה - אקונומיקה סמיכה, ריחנית ומקציפה.

מעולה לניקוי משטחים אנכיים, קרמיקה, אסלות, כיורים.
משמיד 99.9% חיידקים, בקטריות, עובש ופטריות.

חדש על המדף

מחטא
מנקה 
מלבין

ממיס שומנים

קלין גאה להציג: לובן קלין ג’ל 

כולנו זקוקים לקצת תמיכה
אנחנו ב-URIEL דואגים לך לתמיכה עבור כל חלק בגופך

לשאלות וייעוץ התקשרו: אזור צפון ושרון, בן: 050-8228634
אזור מרכז ודרום, דוד: 050-8228613
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עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין השתתפה 
באירוע “בית פתוח לעמותות” של בנק הפועלים

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין השתתפה באירוע “בית פתוח לעמותות” בחסות בנק הפועלים אשר התקיים  בחודש אוגוסט 
שונים  מוצרים  ומוכרות  דוכנים  מציגות  אשר  נבחרות,  עמותות  מספר  לטובת  שעריו  את  הפועלים  בנק  פותח  שנה  מדי  בשפיים. 

הכספים  העמותה.  לפעילות  הקשור  אופי  בעלי 
מהמכירות הינם קודש לפעילות העמותה ומסייעים 

לה להתחיל את השנה בקלות.
למכירה  והעמידה  הציגה  השנה  האירוע  במסגרת 
עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין נרתיקים לדרכון 
של  סטודנטים  ידי  על  מיוחד  בפרויקט  שעוצבו 
האקדמית  במכללה  חזותית  לתקשורת  המחלקה 
שמתאים  לדרכון  מהודר  בכיסוי  מדובר  אשקלון. 

לכל סוגי הדרכונים בארץ ובחו”ל ומבדל את הדרכון של בעליו. הנרתיקים עוצבו על ידי הסטודנטים במגוון סגנונות עיצוב וצבעים והם 
מתאימים לנשים, גברים וחלקם אף לילדים. 

חצי מיליון ₪ נאספו 
בערב ההתרמה של עמותת 

ידידי בית החולים לוינשטיין
 במרכז הערב: הצגת הבכורה של המחזמר 

“דבר מצחיק קרה” בביצוע תאטרון הקאמרי
מלצר  ארז  של  בראשותם  לוינשטיין,  החולים  בית  ידידי  עמותת 
בינואר,  ביום חמישי, ה–2  קיימה  ושולה מליק המנכ”לית,  היו”ר 
אירוע התרמה למען בית החולים לוינשטיין. כ–1,000 איש פקדו 
וכלל  את האירוע  שהתקיים בתיאטרון הקאמרי בשעות הערב 
“דבר  הבכורה של המחזמר  בהצגת  וצפייה  חגיגית  פנים  קבלת 

מצחיק קרה”. 
ההכנסות  כל   ,₪ מיליון  חצי  זה  בערב  לגייס  הצליחה  העמותה 
נוסף של תנאי האשפוז בבית החולים השיקומי  יוקדשו לשיפור 
הקיים.  החולים  בית  בניין  של  המתוכנן  השיפוץ  תהליך  ולטובת 
ע”ש  חדש  אשפוז  אגף  לוינשטיין  החולים  בית  חנך  לאחרונה 
הלנברג, בסיום המהלך לא יהיה הבדל בין שני האגפים וכל בית 

החולים יהיה באותה רמת גמר גבוהה, מתקדמת וחדשנית.
החולים  בית  מנהל  כ”ץ,  עמירם  פרופ’  במעמד  התקיים  הערב 
עמותת  יו”ר  מלצר,  ארז  החולים,  בית  הנהלת  וחברי  לוינשטיין 
רדיוס  מנכ”ל  בסט,  בן  דוד  לוינשטיין,  חולים  בית  של  הידידים 
מליק,  שולה  של  בניצוחה  והתנהל  העמותה  יו”ר  וסגן   100FM
הגיעו אנשי עסקים מובילים במשק  מנכ”לית העמותה. לאירוע 
הישראלי ונטלו בו חלק ידידים ותומכים ותיקים של בית החולים. 
בין אנשי העסקים שנראו באירוע: שוקי מדנס, יו”ר קבוצת מדנס; 
בודייר,  ג’ק  ד”ר  אשטרום;  קבוצת  מבעלי  נוסבאום  ויהודית  רמי 

יוסי בכר,  ואקדמי;  נספח שגרירות צרפת לשיתוף פעולה מדעי 
יו”ר בנק דיסקונט ורעייתו אורית; רמי שלמור; נועם סמל, מנכ”ל 
הקאמרי; דוד בן בסט, מנכ”ל רדיוס 100FM ורעייתו; איתן מדמון, 
ויפעת הורוביץ, תורמים ומלווים את ביה”ח  מנכ”ל גלובס, אריק 

למעלה מעשור )הגיעו מפנמה( ועוד רבים.
לבאי הודה  לוינשטיין,  החולים  בית  מנהל  כ”ץ,  עמירם   פרופ’ 
 האירוע על תרומתם להפיכת לוינשטיין לבית החולים השיקומי

המוביל בישראל גם בתנאי האשפוז.
זונדהיים,  סטיבן  מאת  מחזמר  הוא  קרה“  מצחיק   “דבר 
ברט שבלוב ולארי גלברט, שהועלה לראשונה בברודוויי ב-1962. 
משתתפים במחזמר, בליווי תזמורת חיה ו-40 רקדנים, אקרובטים, 
איתי  אבא,  בר  שלמה  השחקנים:  וקוסמים,  ג’אגלרים  זמרים, 
טיראן, גדי יגיל, רמי ברוך, עירית קפלן, עזרא דגן, רונה לי שמעון, 
אסף פריינטא, עידו רוזנברג, טל וייס, גיא אלון, יוסי טולדו ומאיה 

קופצ’יק.
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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

אורטופדיקה שטינר היא חברה ותיקה ביותר בתחום 
 האורתופדיה, המספקת 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	•

1 - 7 0 0 - 5 0 0 - 4 4 9
לפרטים ומידע נוסף:

רשימת סניפים: 
תל אביב: מזא"ה 1, פינת אלנבי 77, רמת גן: בן גוריון 32
ראשון לציון - תצוגה ומחסן: השר חיים משה שפירא 4

בית מסוף, קומה א’ אולם 14

ספק  הינה  שטינר  אורטופדיקה 
הבריאות,  משרד  ידי  על  המוכר 
החולים,  קופות  הביטחון,  משרד 
ביטוח. וחברות  חולים  בתי 

w w w . o r t h o p e d i c a . c o . i l

קיבוץ נחשונים ד.נ. מרכז
מיקוד 7319000

טלפון: 03-7301636

לכל המטופלים
איחולי החלמה מהירה ושיקום קל

ולצוות המטפל
 הערכה רבה 

ותודה על פועלכם המסור



פתח  לוינשטיין  החולים  בית 
מועדון שיקומי חברתי חדש

הסובלים  לאנשים  המיועד 
חוט שדרה, טרשת  מפגיעות 
נפוצה, פרקינסון, ניוון שרירים

לה
הי

הק
ו ו

חנ
אנ
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בית החולים לוינשטיין מקבוצת הכללית מפעיל מזה 
מספר שנים מסגרות שיקומיות-חברתיות שונות:

מועדון “מעוף” 
עבור אנשים שעברו אירוע מוחי וסיימו את שלב השיקום האשפוזי שלהם 

בבית החולים לוינשטיין.

מועדון חברתי לצעירים
בגילאי 20-40, שעברו תהליך שיקום וחיים בקהילה.

“מסגרת של תקווה”
 מסגרת חברתית בבית החולים לוינשטיין לפגועי ראש צעירים.

לאחרונה פתח השירות הסוציאלי בבית החולים מועדון שיקומי חברתי חדש המיועד 
לאנשים הסובלים מפגיעות חוט שדרה, טרשת נפוצה, פרקינסון, ניוון שרירים. המועדון 
פועל אחת לשבוע, בימי ראשון, בשעות הבוקר וכולל פעילויות מגוונות כמו פיזיותרפיה 
קבוצתית, קבוצת תמיכה בהנחיית עובדות סוציאליות, טיפול בתנועה ומוסיקה, אומנות 
ביה”ח,  של  סוציאלית  עובדת  יהושע,  אלה  ידי  על  מנוהל  המועדון  וטאי-צ’י.  יוצרת 

ומופעל על ידי מתנדבים ואנשי מקצוע.
פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל ביה”ח לוינשטיין ומנהל המחלקה לשיקום שדרה, מציין: “מדובר 
בפעילות ייחודית הבאה לתת מענה לצורך אמיתי אשר לא נמצא לו מענה בשירותי הקהילה 
הקיימים. הפעילות מחזקת את הקשר של ביה”ח לוינשטיין עם הקהילה בתוכה הוא פועל”.
עד כה הצטרפו  12 אנשים למועדון ובית החולים ישמח לצרף לשורותיו אנשים נוספים.

הפעילות כרוכה בתשלום של ₪45 למפגש. לפרטים והצטרפות: 09-7709616.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף



כריות ישיבה חדשות עם מילוי החומר הנוזלי הרגיל או עם 
מילוי ROHO. פרי מחקר מקיף של 3 שנים למניעת 

SUNRISE-MEDICAL U.S.A פצעי לחץ מבית

כריות גב חדשות 
בצורות שונות ובכל המידות. 
פרי מחקר מקיף של 3 שנים 
לענות על צרכיהם המיוחדים 
של הרתוקים לכיסאות גלגלים. 
הגב קשיח ומרופד, ניתן 
לשליפה קלה ומהירה ומתכוונן 
לזויות הרצויות לישיבה 
 SUNRISE  - מושלמת. מבית
MEDICAL U.S.A

   כסא גלגלים ממונע, חדיש.    
  מבנה קומפקטי היכול לכלול  

 את כל פונקציות ההושבה, 
 ,RECLINE - כגון: הטית גב
 ,TILT - הטית כל המושב 

 POWER - הגבהת המושב 
  SEAT. ושינוי זוית הרגליות.    

 SUNRISE-MEDICAL מבית     
GERMANY

כסא גלגלים ממונע, חדיש. בעל 3 אפשרויות הנעה: אחורית, מרכזית 
וקדמית. מבנה קומפקטי היכול לכלול את כל פונקציות ההושבה, 

כגון: הטית גב - RECLINE, הטית כל המושב - TILT, הגבהת 
המושב   POWER SEAT ושינוי זוית הרגליות. 

SUNRISE-MEDICAL U.S.A מבית

כסא קשיח קל ביותר בעיצוב מרהיב.
מותאם אישית ובעל תימרון קל ביותר.

SUNRISE-MEDICAL GERMANY מבית

הכסא המתקפל הקל ביותר בעולם, בעיצוב 
חדשני. מותאם אישית ובעל תימרון 

קל ביותר. מבית
SUNRISE-MEDICAL GERMANY 

ואלומיניום  מטיטניום  בעולם  המובילים  הקלים,  הכסאות 
וכן כסאות ממונעים מהמעלה הראשונה וממיטב החברות: 
והשירות  הייעוץ   .PRIDE-ו  ,SUNRISE-MEDICAL, RGK
ניתנים ע"י צוות אדיב ומקצועי הכולל גם את מיטב עובדי 
"גפים" לשעבר. כל כסא מותאם אישית לצרכי המשתמש.

המרכז לציוד שיקומי
ר. שעל

שירותי עזר לנכים בע"מ

GROOVE

HELIUMXENON

SALSA
JAY 3 BACK

JAY 3 SEAT CUSHION

הכסאות האיכותיים ביותר
גיבוי מקצועי, שירות אדיב והתאמה מושלמת

דיו
טו

 ס
ה

www.mishal.co.il  info@mishal.co.il  04-8493000 :ר. שעל אזה"ת החדש, רח' משה שרת 15 ראשל"צ. טל: 03-9611691 פקס: 03-9618837 מפיץ צפון: דוראב שיווק טל

חדש!!!

השקה 

ראשונית!
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פרופ’ זאב סוסק – ממובילי השיקום האורתופדי 
בישראל ומנהל ביה”ח לוינשטיין בעבר – הלך לעולמו 

פרופ’ זאב סוסק, ממובילי השיקום האורתופדי בישראל ומנהל בית החולים השיקומי לוינשטיין 
בעבר, הלך לעולמו. פרופ’ סוסק השאיר אחריו אישה, 3 ילדים ו–7 נכדים.

פרופ’ סוסק נחשב לאדם נפלא, רופא בחסד, מורה ומדריך לרבים. הוא היה מעורב במערכת 
השיקום ממגוון צדדיה: כנכה צה”ל, כרופא, כמנהל מחלקה, וכמנהל בית החולים לוינשטיין. 

הוא היה רופא שיקומי מעולה והקים את המחלקה לשיקום אורתופדי בבית החולים.
במלחמה,  כשנפצע  הימנית  בידו  עצבית  פגיעה  אך  ככירורג  דרכו  את  התחיל  סוסק  פרופ’ 
והשתלב   1971 בשנת  לוינשטיין  לביה”ח  הגיע  הוא  כמנתח.  לעבוד  להמשיך  ממנו  מנעה 

בתחום החדשני של שיקום קטועי גפיים והתאמת פרוטזות.
פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, מציין: “תקופת כהונתו של פרופ’ סוסק 
כמנהל בית החולים לוינשטיין הייתה תקופה של קונצנזוס ותקווה, בה המומחיות הרפואית 
ברפואת השיקום הייתה באחד משיאי התבטאותה בבית החולים, ובה החל שידוד מערכות 

בהיקף הפעילות של ביה”ח וארגון המערכת הפיזיותרפית”.
בהלוויה רבת משתתפים, בה נטלו חלק מעובדי בית החולים לוינשטיין ורבים מהמשוקמים 
זיוה סוסק  ידי אשתו,  שפרופ’ סוסק טיפל בהם, הוקראה “בלדה לרופא” שנכתבה על 
)בשמה הספרותי וילהלמינה( והוקראה על ידי קריינית אומנותית. הבלדה מתארת את 

גבורתו בטיפול בפצועי המוצב על גדות התעלה במלחמת ההתשה, 
עד שנפגע בעצמו.

 2008 משנת  משמשת  איידינוב  ילנה  ד”ר 
כרופאה בכירה במחלקה לשיקום שדרה בבית 
החולים לוינשטיין. ד”ר איידינוב סיימה לימודי 
ברפואה  התמחתה  ב–1986,  ברוסיה  רפואה 
לימודי  וסיימה  ושיקום בלוינשטיין  פיזיקאלית 
מתקדמים  רפואה  ללימודי  בביה”ס  המשך 
בחוג  סגל  חברת  היא  ת”א.  באוניברסיטת 
לרפואת שיקום של הפקולטה לרפואה ע”ש 
סאקלר באוניברסיטת ת”א ושותפה לעבודות 

מחקר בתחום שיקום השדרה. 

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף

 עם פטירתו של פרופ’ זאב סוסק, בעלי, הרגשתי צורך לעשות למענו ולמעני 
כמה תיקונים.

 ראשית, הוא נפטר 10 ימים לפני יובל ה-50 לנישואינו. במקור תכננתי לציין 
תאריך זה באירוע לכבודנו אך במקום זה ערכתי אירוע לזכרו.

 שנית, מאז ההרעה במצבו הבריאותי הוא נותר מבודד. רציתי שהוא ייזכר כמו 
שהיה בטרם נאלם ונעלם מהנוף החברתי והמקצועי. 

קדם לאירוע טקס גלוי מצבה בו סיפרו פרופ’ פבלו סולסי, מטופלים של פרופ’ סוסק 
וחברים, זיכרונות מקשריהם ההדוקים עמו. 

פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים, נענה מיד וברצון לבקשתי לערוך את האירוע 
ב”בית”- בבית לוינשטיין, במקום שפרופ’ סוסק הקדיש לו את כל כולו. 

האירוע עצמו כלל ביצוע של “בלדה לרופא”, שיר על פציעתו בתעלה במלחמת ההתשה, 
שכתבתי בעודו בחיים ושזכיתי לראות את שביעות רצונו מתוכנו. 

השר לשעבר והמשורר יוסי שריד תרם את “שירי השיקום” שלו במצגת מתוך ספר שיריו 
“שירים אחרי”.

כמו כן הוצג סרט “זאב זאב איה אתה”, בן שלושה חלקים, שהכנתי לזכרו. בסוף כל 
חלק עלו להעלות זיכרונות פרופ’ עמירם כ”ץ מנהל בית החולים, הסופר רם אורן, חברו 
מימי הנעורים, ד”ר אלכסנדר פרישמן, חברו לימי הלימודים באוניברסיטה העברית וד”ר 

נחום סורוקר אשר בזכות מאמציו ניתנו לזאב עוד כמה חודשי חסד. סיים את רשימת 
הדוברים המשורר ארז ביטון, שהוא עצמו נפגע פעולות איבה, חבר אישי ופסיכולוג 

שיקומי, שדיבר על “בגידת הגוף וניצחון הרוח”. 
 קראה את הטקסטים הקריינית האומנותית בלה גולדברג וליוותה ליווי מוסיקלי 

בתנו אורנה מההרכב הגלילי “טריעולם”. 
תודה,         

זיוה סוסק         
 

 ד”ר ילנה איידינוב 
 מונתה לסגנית מנהל 
בית החולים לוינשטיין
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מתחדשים עם 

קלנועית  אפיקים

Breeze S4
מושב אורתופדי זוגי

וגגון עם שמשה קדמית

Breeze C3
עם גגון, מושב אורתופדי וסל אחורי

ענק, מתאים לעלייה על מעלון

GoGo 4
ארבעה גלגלים

ניתן לפירוק ואחסון ברכב

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. 
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נבחרת כדורסל נשים
בצורה  עלינו  עברה   2012-2013 שנת 
ייצגנו את בית החולים בהצלחה  מדהימה, 
במשחקי  ובנוסף  עבודה  למקומות  בליגה 
באוקטובר  באילת  שנערכה  הספורטיאדה 
וזה  בקבוצה  נפלאה  אוירה  קיימת   .2013
שעבדו  השחקניות  לכל  להודות  המקום 
הקבוצה  הצלחת  למען  השנה  כל  קשה 
הקבוצה,  רכזת  בכבוד:  החולים  בית  וייצוג 
יעל  בלייר,  ענת  קנר,  מיכל  אליחי,  עדה 
אורית  נאמן,  דורית  סרי,  איילת  שור, 
שפירא, ובנוסף לשחקניות שמגיעות מחוץ 
 ,2013-2014 החולים.  שנת  בית  לכותלי 
אלינו  והצטרפו  )חיובית(  בסערה  נפתחה 
בנבחרת  ששיחקו  חדשות  שחקניות   2
בית החולים קפלן שנותנות  הכדורסל של 
מועדות  פנינו  לקבוצה.  חיובית  גבית  רוח 
בית  וייצוג  הקבוצה  לעבר הצלחת  קדימה 
בצורה  כללית  בריאות  ושירותי  החולים 
להנהלת  להודות  המקום  זה  ביותר.  טובה 

בית החולים וכל העוסקים במלאכה. 

הישראלי  האיגוד  של  ה–64  השנתי  הכנס 
השנה  התקיים  ושיקום  פיזיקלית   לרפואה 
דיוויד במלון  בדצמבר   ב–16-17 
ניתנה  בכנס  אביב.  בתל  אינטרקונטיננטל 
במה להצגת עבודות מחקר בתחום השיקום 
שנעשו במערכות שיקום שונות ברחבי הארץ 
המתפתח  המקצועי  הידע  לקידום  ותרמו 
הגיעו  לכנס  האחרונות.  בשנים  במהרה 
הבריאות  מתחומי  שיקום  ואנשי  רופאים 

השונים.
התקיים   )17.12( הכנס  של  השני  ביומו 
השנה  פרסים.  חלוקת  של  מיוחד  מושב 
שם  על  חיים  מפעל  פרס  הוענק  לראשונה, 
פרופ’ חיים רינג ז”ל. פרופ’ חיים רינג, שימש 
בבית  ג’  נוירולוגי  לשיקום  המחלקה  כמנהל 
של  התווך  מעמודי  והיה  לוינשטיין  החולים 
הוא  ובעולם.  בארץ  השיקומית  הרפואה 
בישראל  השיקום  איגוד  בראש  בעבר  עמד 
 והביאו להישגים רבים וכיהן כנשיא השני של 
בשנת  העולמי.  השיקום  איגוד   -  ISPRM-ה

2008 הוא נפטר בטרם עת ממחלקה קשה.
ד”ר ליאון סזבון זכה לקבל את הפרס ע”ש רינג 
ד”ר  רינג,  פרופ’  של  אשתו  רינג,  אירנה  מידי 
יולי טרגר, יו”ר איגוד השיקום ומנהל המחלקה 
לוינשטיין  החולים  בבית  אורתופדי  לשיקום 
החולים  בית  מנהל  כ”ץ,  עמירם  ופרופ’ 
שדרה. לשיקום  המחלקה  ומנהל   לוינשטיין 

ד”ר ליאון סזבון, שהיה נוירו-כירורג באורוגוואי, 
עלה ארצה בשנת 1974 ומאז קשר את גורלו 
המקצועי בחולים מחוסרי הכרה. כל השנים 
הוא טיפל בהם ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום 
ההכרה בלוינשטיין, כסגן מנהל ומנהל היחידה. 
הוא חי עם החולים ובני משפחותיהם מבוקר 
והגיע  לגורלם  חרד  היה  תמיד  לילה,  עד 
להישגים מופלגים בהארכת חיים, בהפחתת 
ולתפקוד.  להכרה  ובהשבה   תחלואה 
הללו  המטופלים  בעיות  את  חקר  סזבון  ד”ר 
המצב  על  ממצאיו  את  פרסם  לעומק, 
ולימד  וספרים,  מאמרים  בעשרות  הוגטטיבי 
לא רק דורות של מתמחים וסטודנטים בבית 

בה שימש  אביב,  ובאוניברסיטת תל  החולים 
ורשויות  מומחים  גם  אלא  בכיר,  כמרצה 
בינלאומיות,  ועדות  ביניהם  העולם.  ברחבי 
ורופאים  רומא  עיריית  כוח משימה אמריקני, 

וחוקרים בארה”ב, בגרמניה ובאיטליה.
החולים  בית  מנהל  כ”ץ,  עמירם  פרופ’ 
סזבון  “ד”ר  סזבון:  ד”ר  על  אמר  לוינשטיין 
הוא רופא וחוקר משכמו ומעלה, מהמובילים 
העולמיים של הידע הרפואי והטיפול בנפגעי 
על  לפרס  ראוי  הוא  ביותר.  הקשים  המח 
חייו  עיקר  את  שהקדיש  משום  חיים  מפעל 
לאחר  וגם  וגטטיבי  שבמצב  המח  לנפגעי 
שני  פרסם   2001 בשנת  לגמלאות  פרישתו 
את  וללמד  לחקור  ללמוד,  והמשיך  ספרים 
לרפואה,  נכס  הוא  מפעלו  הוגטטיבי.  המצב 
החולים  ולבית  השיקום  ברפואת  למומחיות 
לוינשטיין, בו השאיר חותם עמוק של תשתית, 

ידע ומסורת טיפולית מפוארת”.

 ד”ר ליאון סזבון קיבל פרס מפעל חיים 
 ע”ש פרופ’ חיים רינג ז”ל בכנס השנתי ה–64 

של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

באולינג
קבוצת הבאולינג של בית חולים לוינשטיין 
שרה  מליחי,  עזרא  השחקנים:  את  מונה 
עיסא.  רסמי  הרכז  של  בניצוחו  ליפקין, 
בליגה  טובים  להישגים  הגיעה  הקבוצה 
בספורטיאדה  השני  במקום  השנה  וזכתה 

שהתקיימה בטבריה! 

פרס הצטיינות
פרס  לקבל  השנה  זכתה  אליחי  עדה 
הפועל  ומטעם  בכללית  ארצי  הצטיינות 
כרכזת  תפקידה  במילוי  הצטיינותה  על 

הספורט של בית חולים לוינשטיין.

קט-רגל
שנות  בחמש  לראשונה  קטרגל:  נבחרת 
מקום   – גביע  קטפנו  הנבחרת  של  קיומה 
בספורטיאדה  התחתון.  בבית  ראשון 
החולים  בית  את  ייצגנו  באילת  האחרונה 
בכבוד כמיטב המסורת. השחקנים שעבדו 
הקבוצה  הצלחת  למען  השנה  כל  קשה 
 – רכז הקבוצה  בכבוד:  החולים  בית  וייצוג 
 – והמאמן  הקבוצה  קפטן  פינגרמן,  כפיר 
פאדי עווידה, בהאא אבו טיה, מרואן סולטן, 
גולן עטון, אור קיבריק, חאלד בלעום, יוסוף 
וואיה,  יוסרי  סורצ’וב,  דמיטרי   סאלאמה, 

נור ג’יוסי. 

ספורט 
בלוינשטיין ית

הב
ת 

שו
חד

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף

בשנה שנפתחה הצטרפו אלינו 2 שחקנים 
 חדשים: חאתם מתאני ומוחמד אבו גאזאלה.

זה המקום להודות להנהלת בית החולים 
ולכל העוסקים במלאכה.



אמא, דובי תפס
מקצועי יותר. אישי יותר. משתלם יותר.לי את הכסא

כל המשפחה
בכללית סמייל

שתלים  # הפה  שיקום   # חניכיים  טיפולי   # משמרים  שיניים  טיפולי   #
# כירורגית פה ולסתות # יישור שיניים # טיפול בגז צחוק # הבהרת שיניים
# טיפולים אסתטיים # טיפולי שיניים בהרדמה כללית בשיתוף בתי החולים

מציעה  בישראל  הגדולה  השיניים  מרפאות  רשת  סמייל,  כללית 
הרופאים, מיטב  ארצית,  בפריסה  מרפאות  מ-90  למעלה 
הגילאים: לכל  איכותיים  טיפולים  מתקדם ומגוון  ציוד 

 
  

 clalit.co.il/smile

מוקד מידע ארצי:

ללקוחות כללית מושלם ופלטינום
הנחות בלעדיות

בטיפולים משקמים,
שתלים, גשרים וכתרים

ללקוחות כללית מושלם ופלטינום
*

 שירותי כביסה, השכרת מדים וטקסטיל.

info@sheleglaundry.co.il 
טל: 04-6332818

מערכת פוליטקס, מאחסנת ומחלקת מדים,
 מגבות ומגוון סוגי טקסטיל.

המערכת מספקת שליטה בקרה ושירות אמין ומהיר,
24 שעות ביממה.

info@polytex.co.il
 טל. 04-6333142
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השבץ״למרות

מביתאצאאני
לוינשטיין
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לתפקוד.
אותובתהילתכברשבועיים.לפנישישיביוםהתרחשהמוחיהאירוע

למהמקדיםסימןהנראהככלהראייה,בשדההפרעהעלהפץהתלונןשבוע
שמשהובתחושהכברלישוןהלךהואבלילהובשישיחלפו,ימיםכמהלהגיע.שצפוי

שמאל.ובידברגלבחולשהוהבחיןמהמיטהקםלערר,בחצותהתעוררחפץבסדר.לא
המפכ״לאתפינתהנמרץטיפולניידתמד׳׳א.אתמידהזעיקהוזואשתו,אתהעירהוא

במהירות.טופלשםיפה,הלללבית־החוליםלשעבר

הטי־אולםמוחיים,אירועיםעםמתמודדיםשבאמצעותההזריקהאתלקבלרצהחפץ

פול
$TS1$הטיפול$TS1$

$DN2$הטיפול$DN2$לאהתחיל,מתיברורהיהשלאומכיווןהאירוע,שלהראשונותבשעותרקיעילהזה
לבלוםשהצליחודם,מדלליבאמצעותבוטיפלואלאאותהלונתנו
שהיהממהטובותיותרהרבהארקשות,היוהתוצאותהנזק.את

^^^ticבגפייםמשמעותיתחולשהעםנשארחפץלהתרחש.
rmנפגעו.לאוהדיבורהקוגניטיביתהיכולתואילוהשמאליות,

הספור־האישלהיותלחזורבניסיוןבשיקום,החלהואמאז

טיבי

$TS1$הספורטיבי$TS1$

$DN2$הספורטיבי$DN2$מצבו,התייצביפהבהללשבועלאחריום.אותועדשהיה

לוינשטיין.ביתהשיקומילבית־החוליםהועברואז
השמאלית.בידוחפץשוםלהחזיקהצליחלאהואתחילה

jrnrxcpraבימיםדברים.להריםמסוגלאךמחולשה,סובלעדייןהואכיום

המצבהיוםואילורגלו,עללדרוריכולהיהלאחפץהראשונים

להתנייד.כדיגלגליםלכיסאנזקקעדייןהואכיאםטוב,יותר
גלישהרחיפה,מצנחיניווטים,עושהאופניים,עלרוכב״הוא

האסףלאזהגלגלים.בכיסאאותולראותמאדקשהזהאחרות.ופעילויות

הוא״אבלבאופטימיות:מוסיפהאףאשתו,מתוודהמכירים״,שאנחנו

ולוחם״.ספורטאיהואחזק,מאוד
אק־ספורטעושהוביבשה,ביםבאוויר,שמתרוצץחופשיאיש״אני

םטרימי

$TS1$אקםטרימי$TS1$

$DN2$אקםטרימי$DN2$בתחושתאניאבלגלגלים,בכיסאאניופתאוםהסוגים,מכל

ייקחשלאמערירואניובמקצועיות,ברצינותבימטפליםמלאה.ביטחון

עלרקלאמפהאצאחודששתורמקווהאנימלא.לתפקודאחזורואניהרבה
להזיזויכולמשותקלאאניאופטימי.אניהשבץלמרותבריצה.אלאהרגליים,

חפץ.אומרהאיברים״,את

שמןלאבספורט,עוסקאניליקרהזה״אםחסין.לאאחדשאףלהדגישלוחשוב

חושבאניאחד.לכללמעשהלקרותיכולזהאזלגילייחסיתטוביםבנתוניםונמצא

שלמודעותידיעלאותהולצמצםהבעיהאתלאתרמהמקריםגדולבאחוזשאפשר
אניבזמן.ולבדיקותלמיוןשיגיעוהאלה,התופעותשללטריגריםוהרופאיםהאנשים

עצמי.אתיותרמאשיםאניאבללב,שמוולאהראייהבשדההפרעהעלהתלוננתי
אפשרככההמעורפלים,הסימניםעלמהריותרשמגיביםככל

המוחי״.האירועאתלצמצם^^^^^

וביטחוןמשטרהלעניינייועץחפץמשמשהאחרונותבשנים״׳:^^^

אפילואחדיםימיםלפניבאפריקה.גםהיתרביןשונים,לגופים
במיט־נמצאכשהואבקניה,בקניוןהמשברבענייןראיוןהעניק

תו

$TS1$במיטתו$TS1$

$DN2$במיטתו$DN2$,כשורה.אינושמשהוהבחיןשאישמבליבבית־החולים

l^WBwPBלשהותאמורהואמסיבי.פידותרפישיקוםחפץעוברכיום
TS1$$מת□TS1$$מת־בחבריםמוקףהואנוספים.שבועותכמהלוינשטייןבבית

$DN2$□מת$DN2$npc"a.rqpבימ׳׳מ.הוותיקיםבשותפיוובעיקרשלו,בקריירהשונותחנות

זה.עםמתמודדיםמתישהו.נפצעמכירשאניחברכל״כמעט

אנילי.זרהלאעכשיוהפעילותאזבספורט,הזמןכלעוסקאני

jjlfflP■■מהפיזיותרפיה׳׳.ליהנותמתחילאפילו

אחרי
טניםארבע

רופא־אופירשרון

נכנעת.פיינגולדיסמין
הירקוןבמיהסירהעםהתהפכהשבוההוא,היוםגם

אותה.שברלאאחד,אמיןאדםבזכותרקוניצלה
בחתירה,העולםלאליפותמתכוננתהיאהעקשניים,לאימוניםחזרההיא

אותה:מצעראחדדברורקהמתמטיקהללימודישבהגםוהיא

התאונהמאזסובלתהיאשמהןהקשותוהריכוזהזיכרוןבעיות

פרידהרונןצילום:רופא־אופירשרוןמאת

הספורטאיתאצלמתהפכים.ארםשלוחייואחררגעמספיקעתים,

שניםארבעלפניכפולה.משמעותהמושגמקבלפיינגולדיסמין

ללאשהתהדקותארבעהירקון,במימיחתרהבההסירההתהפכה
וגםממושךשיקוםעברהחולצה,כךאחרהמים,לפנימתחתחמצן

סוףחזרוחייהכינדמהעיןלמראיתכיאףאבללהתחרות,חזרה

״השכלחייה.אתגםהפךהסירהעםההתהפכותרגעלמסלולם,סוף
לחזוררוצהואניהקודמת,יסמיןזהשהלךמהמקום,לשוםהלךלא

בכנות.אומרתהיאאדם״,אותולהיות

מתגעגעת?אתלמה
אלדבריםולהוציאמרוכזתלהיותליכולתלי,שהיה״לזיכרון

אניאםוהיום,מצטיינת,סטודנטיתהייתיהתאונהלפניהפועל.

ובהמשךיופימתחילהאנירבים,שלביםבהשיששאלהמקבלת

הכישההתמודדותחשבתיבהתחלהממני.רוציםמהזוכרתלאאני

זהפתיר.שהכלרואהאנישםרווקאאבלהחתירה,עםתהיהקשה

ממששאנימשהוישאםכן,אזקשה.עבודהממנישמצריךהזיכרון

בלימודידיקןמצטיינתהייתיפעם.לישהיולציוניםלחזורזהרוצה.

25ענדפייעולד,יסמיןבשער:

פדידהרונןצילום:

אדריל.ליאתוסגנון:הפקהע׳לבןטלווסגנון:הפקה

הללישיטיער:פרידלנדשירןאיפור:

זארהנעליים:tntבגדים:

S1SSBMS
Kj^V,^//''/'-/-^015.91,אלול״r\1VJn

^|liiKn:25עמ׳פיינגולד,יסמין־

אדריל.ליאתוסגנון:הפקהע׳לבןטלווסגנון:הפקה.־

'•
"־

JM MM:איפורrrnללי^ייער:/!טרידלנו;

WM 'WjF:בגדיםtnt:זארהנעליים

ידיעות אחרונות, 6.10.13

לאישה, 19.8.13

להיפגש.והפסקנונעיםליהיהלאשלבשבאיזשהועדלה,לשלםכסףליהיה
לבד.להתמודדוקשהלחצים,המוןעםלהתמודדכלקודםצריךספורטאי

להוציאאיךלדעתכדיוגםהלחציםעםלהתמודדכדיגםעזרה,לקבלחשוב
מספיק.מעצמילתתהצלחתילאחסם,ליהיהארוכהתקופהיותר.מעצמד

ושאניכוחלישאיןומרגישהחותרתוהייתיהתכוונתי,נורארציתי,נורא

האלההאחוזיםעשרהעודזהכוח,עודישתמידשטויות,זהאבללזה.נכנעת
מדליהשמקבליםאלוהםהזההכוחאתשמוצאיםהאנשיםבך.שנמצאים

שם״.להיותשואפתואניבאולימפיאדה,
למים?לחזורחששתלא

תדעאיךזוכר,לאאתהאםכיטראומה.שאיןזהזוכרים,שלאבכך״היתרון
זוגיתבסירהדניעםהייתיכברהתאונהאחרישבועותשלושהלפחד?ממה

מפחדת״.כןאניומההשלכותלהשלכות,מודעתיותראניהיוםאבלבמים,
במים?הפירהעםלהתחפףלךגרםמהחשבת

פעםרקהסירהעםהתהפכתידב.זמןאותיהעסיקוזהגדולה,תעלומה״זו
אותימצאוההכרה.אתאיבדתיולמהקדהזהאיךלהביןוניסיתיכן,לפניאחת

מהמיתוס:לנפץרוצהגםאנישם.ליקדהמהברורולאחבלהשלסימןבלי

כילסירה,שמחוברותנעלייםבתוךשהיוהרגלייםדווקאהיואותישהציל

אותי״.מוצאהיהלאאחדואףהירקוןלמעמקישוקעתהייתיזהלולא
כשהרגלייםלהיחלץיכולההייתההכרהאתמאבדתהייתלאאם
קשורות?

הרגלייםואזחוט,ומושךברגלייםבועטאתהבטיחות:מנגנוןיש״ברור,
ונחלצת".כךפועלתהייתיההכרה,אתמאבדתהייתילאאםמשתחררות.

נתןאייביהאבעםיחידהפגישה

אליזבטשלבתםהיאיסמין
המדינהלמרעימרצהפיינגולד,

השלוםופעילהפתוחה,באוניברסיטה
וגדלהנולדההיאהמנוח.נתןאייבי
הספרביתאתוסיימהאביבתלבצפון

הייתההשניםלאורךר׳.עירוניתיכון

בתנועתפעילהמצטיינת,תלמידה
מטעםנבחרהואףהצופים,שלהנוער
למש־אביבתלעיריית
לחת

$TS1$למשלחת$TS1$
$DN2$למשלחת$DN2$אתשייצגהנוער

שלוםבמחנההעיר
בברצלונה.

היהקשראיזה

עםלד
בעבר,אחתפעםנפגשנוקשר.לנוהיהלא״מעולם

ילדיהזמיןהואישראל.מלכיבכיכרארגןשהואבאירוע

..........,,..

יחד״.לנושישהיחידה
והצטלמתם?אליופנית

ישוכךלו,סמוךאעמודשאנידאגהוסבתאשםעמדהוא"לא,

משותפת״.תמונהלנו

שלו?הבתשזוידעהוא
עםוהצטלםשםעמדפשוטהואידע.לאבכללהוא״לא,

אחת״.ילדהעודהייתיואניהילדיםכל

עליו?לן־פיפרומה
ואמאשהואידעתישלי.אבאזהמיידעתיאפס"מגיל

היהלאאבלהשלום.קולהרדיובתחנתעבדהכשאמאהכירו

אותי.ענייןלאגםזהאליו.מחוברתהדגשתיולאקשרלנו

דאגהאמאחסך.שוםהרגשתיולאואוהבחםביתליהיה

שליסבתאגםוכךוצריכה,רוצהשאנימהכללישיהיה
חזקות".נשיםשלבביתגדלתירבתא.וסבתא

אומ-הייתמהאיתו,לדברהזדמנותלדהייתהאם

לו?רת
לדעתצריךאדםבןאחריות.חסדשהואאומדת״הייתי

הואמזונות,דמיממנותבעהשאמאאחדיעושה.הואמה

אניאחריות.מכלהתנעראזוגםפעמי,חדבאופןשילם

לע־מסוגלתשהיאהחליטהשהיאזהעלאמאאתמעריצה
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$ממנימבוגרתיותרקצתרקהייתההיאלבד.זהאת

בהיריון".שהיאכשגילתהכיום
״עברתישלוש.מגילכברנמשכההספורטעולםאל

נחשפתי15שבגילעדלבייסבול,ומכדורסלעףלכדורקרקעמהתעמלות

מאודמהרחתרתי.ומידזוגיתלסירהנכנסתיהראשוןמהרגעוכברלחתירה

ואניהראשונההתחרותהייתהכןאחריחורשיםוארבעהלהתאמן,התחלתי

זהומהקשהזהכמההבנתילאעודאבלזה,אתאוהבתשאניהבנתיניצחתי.

ממני".מצריך

נשברת?לאמפביב.פיתוייםהרבהכךכלעםהתיכוןבתקופתנערה

החבראתהכרתיגםשםהשיט.במועדוןהיושלישהחבריםמזללי"היה

היינובחתירה.מוכשרמאודהואגםשלי.המאמןדני,שלהבןשהואגיא,שלי

חברתי״.מחירמשלמתשאניהרגשתילאפעםשאףכךבמועדון,נפגשים

ספונסרמחפשתאני

להתמודד?םפורטאינדרשקשייםאיזהעם
משאביםהרבהגםצריךהמנטליולקושייומייםהיוםלאימונים״מעבד

במ־לאחרונהשקיבלתישלי,החדשההסירהיקר.ספורטזהלחתורכלכליים.

תנה

$TS1$במתנה$TS1$

$DN2$במתנה$DN2$זולים,שאינםהמשוטיםאתויששקל,אלף70כ־עלתהבאנגליה,מדוד
שקלאלף240כ־עולהשליברמהספורטאילהחזיקובכללהספורט,ובגדי
ללכתיכוללאספורטאיודיאטנית.פסיכולוגצמוד,רופאגםכוללוזהבשנה,
צריךעבודה.מאפשרתלאיוםהיוםשגרתשלו.העבודההואהספורטלעבוד,

לישוןחוזריםכךואחרשעות,שלושבערךלוקחוזהבבוקר,להתאמןלקום
שני״.אימוןישואזאוכלים,ובצהרייםללימודים,והולכיםקצת,

תמיכה?לךויש

מבחוץ.כלכליתתמיכהליאיןאבלמהמשפחה,תמיכהליישממש.״לא

במדינתשישלהגידליחשובבו.תומךלאאחדואףעני,ודיקטןענףאנחנו

מספור־ולבקשלבואיפהנוראוזהמוצלחים,ספורטאיםמאודהרבהישראל

טאי

$TS1$מספורטאי$TS1$

$DN2$מספורטאי$DN2$זהספונסרובליכלכליתעזרהבליאבלמדליה׳,לנוותביאתשקיע׳בוא

אפשרי".בלתי
םפונםר?מחפשתאתאז

רחוק״.ולהגיעלהמשיךכדיזהאתחייבתאניספונסר.מחפשתאני״כן,
בנוב־שתיערךבאיטליהחתירהתחרותלקראתמתאמנתהיאאלובימים

מבר,

$TS1$,בנובמבר$TS1$

$DN2$,בנובמבר$DN2$העולם,לאליפותוגםובחו״לבארץנוספותלתחרויותעצמהאתומכינה
הארץ.ברחבילהרצותלאחרונההחלהלביןובין

בעיהלושאיןפתוחאדםשאניוהיותמעניין,נוראשלישהסיפור"הבנתי
מאוד״.נחמדוזהאותי,שמזמיניםאיפהזהאתעושהאנילדבר,

ftמח־מתנדבים־מלוויםעםביוםפעמייםמתאמנתהיאבירקון$TS1$,מח$TS1$

עורנמצאיםואיתםחותרת,ואנירצים״הם"נייס״.ההייטקברת
אותיומרגשמדהיםוזהפה,ומתייצביםשיודעיםטוביםאנשים

מחדש״.פעםבכל
מכוונת?אתלאן
שניםארבעלפניקשה.ובעבורהרצוןבכוחשמאמיןאדם״אני

ולהצ־להיאבקלביןידייםלהריםביןלבחוראפשרותליהייתה
ליח,

$TS1$,ולהצליח$TS1$
$DN2$,ולהצליח$DN2$שאתהמהשליוצאפועלהיאהבחירהבחיים.בחרתיואני

סומכתאניגבוהים.למקומותמכוונתיסמין,ואני,אליו,מכוון

בעיקראבלהתאונה,לפניגםבעבר,כברלישהיוההצלחותעל
אחריה״.

בזיכרוןמגבלהלי"יש

ובעיותוהקצרהארוךלסווח

בעיקרלישפוגעותריכוז

מאוד.מבאסזהבלימודים.

מתסכלהכיהדברזה
באגםזהלי.שקרה

בדבריםביטוילידי

יקרהמהפשוטים,

אתבלבל,אם
לאאםיקרהמה

קבעתיאםאזכור

כבראמא.עם

אתשנעלתיקרה

לבית"מחוץעצמי

הטריד"נורא

אותיוהכעיס

קפצולאשאנשים

להצילכדילמים
אתריאזאותי,

נהגתיהתאונה

הירקוןלידללכת

שאוליולחכות
יקרהחלילה

אצטרךואנימשהו

למים"לקפוך
למיםקפןטויבין.אבי

יסמיןאתומשה

מתסכל״.זהועכשיוהפתוחהבאוניברסיטהמתמטיקה
במכ־חלקלאחרונהנטלהבחתירה,ישראלאלופת(,24פיינגולריסמין

ביה,

$TS1$,במכביה$TS1$

$DN2$,במכביה$DN2$גםובעתידעולםאליפויותהבאים,היעדיםעבראלשועטתהיאוכעת

בתח־כידיו,באולימפיאדתאשתתףאםיודעתלאאני״אבלהאולימפיאדה,

רויות

$TS1$בתחרויות$TS1$

$DN2$בתחרויות$DN2$בדודתחנותעודליישובינתייםזוגית,סירהאלאיחידסירתאיזשם
מאוד".מכובדתוארזהעולםאלוףולהיותלכבוש,צריךאותןשגם

רעיםדבריםלזכורלילמה

אתגםהירקון,במיחתרהבההסירהעםכשהתהפכה2009במאיב־

חלפולמיםמתחתשהתהשבוהממושךהזמןבמהלךלה.נתנולאהזההסיכוי
ההפוכה.סירתהאתותיעדועצרואףשחלקםושבים,עובריםהירקוןגדותעל

שואלואחרמישהו״,שם״־שאומרמישהונשמעיוםמאותווידיאובצילומי
לה־ולנסותהמיםאללרוץלאישגרםלאזהכלאךאוויר?"לו־ש״אידאותו
ציל

$TS1$להציל$TS1$
$DN2$להציל$DN2$.למיםקפץחולצתו,אתשפשט(,66טויביןאבילמקוםשהגיעעדאותה

יסמין.אתשהציללגיבורהפךובכךאותה,ומשה

אותיוראהבסביבהאופנייםעלרכבהואהתאונהשלפניליסיפר״אבי

נראהתמידזהסירהמזיזהיפהבחורההעין.אתלושתפסתיוכנראהחותרת,

אחדעשההפוכה,הסירהאתראההואכךאחרומסובך.קשהנוראלאנשים

למים״.קפץומידאחדועוד
אוש־והיאהחייאה,להשעשההצלה,צוותלמקוםהגיעכדאחדדקותכמה

פזה

$TS1$אושפזה$TS1$

$DN2$אושפזה$DN2$ומונשמת.מורדמתכשהיאנמרץלטיפולבמחלקהאיכילובהחוליםבבית

עםהתהפךשמישהולהוסיפרההתקשרהחברהבבית.הייתהשלי״אמא
בישמדוברוכשהבינהלשם,הגיעההיאאזקרוב,גריםאנחנובירקון.סירה

וחברים,משפחהבניהעתכלשהומיטתהסביבהחולים".לביתנסעהמיד

שהיאליסיפרה״אמארוטנברג.רנישלההאישיוהמאמןאליזבטאמהולצדם

לאאנישלי,במשמרתתלכישאתמצב׳איןאמרה:היאאלי.דיברההזמןכל
שאפקחביקשהואשאתעורר.וביקשהמיטהלידעמדדנילקרות׳.לזהאתן

ממושמעתספורטאיתבהיותיבמאי.ב־שחלשלוההולדתיוםלכבודעיניים
גםמעתההוארנישלההולדתויוםוהתעוררתי,לישאומריםלמההקשבתי

אתטויביןאביעםחוגגתגםאניקורםימיםשלושהשלי.השניההולדתיום

שיותר״.כמהלחגוגרוצהאניקרהשזהמאזובכלל,שלי',המוות׳יום
העיניים?אתשפקחתמהרגעמשהוזוכרתאת
התאונה.אחרישליהראשוןהזיכרוןמהלהגידיודעתלאגםאני״לא,

חלקיםרקישלוינשטייןבביתומהאשפוזמחוקה,איכילובשלהתקופהכל
זה,אתלחסוךאפשראםרעים?דבריםלזכורלילמהזוכרת.שאנימסוימים

עדיף״.
טוכע?אדמלהצילכדילמימקופצתהייתעצמךאת
אותי,להצילכדילמיםקפצולאשאנשיםאותיוהכעיסהטרידנורא״כן.

משהויקרהחלילהשאוליולחכותהירקוןלידללכתנהגתיהתאונהאחריאז

יששבישראלחשבתיתמירמאוד.קשהליהיהלמים.לקפוץאצטרךואני

ואנשיםולהתעלף,ברחובללכתאפשרשבעצםלמדתיאבלהדדית,ערבות

בדרך״.להםמפריעשאתהיתעצבנועור

ממושךלשיקוםפיינגולדיסמיןעברהאיכילובהחוליםבביתמהאשפוז

מוטורייםאימוניםשכלללוינשטיין,בביתראשחבלותלשיקוםבמחלקה

יוםטיפולשללמסגרתעברהמלאמאשפוזששוחררהלאחרוקוגניטיביים.

לשיקוםהמחלקהמנהלסחר,ירוןד״רידיעלמלווהוהיאהיוםעדהנמשך
שבועותושלושהיחסיתמהרלעצמהחזרהפיזיתשמבחינהובעודמוח.חבלות
הזיכרוןשמבחינתהריהאישי,מאמנהעםיחדבמיםחתרהכברהתאונהאחרי

נמשך.עדייןהמאבקהקוגניטיביתוהיכולת

סטטיסטיקהאוהבתלא
ר״רעליהאומרמרשים״,בשיפורומדוברמאורארוכהדרךעשתה״היא

איתם,להתמודדצריכהשהיאדבריםנותרועדייןאבלמרפה,לא״יסמיןסחר.

אנייודע.לאאנילגמרי?פתירשזהלהגידארגון.זיכרון,ריכוז,שלבעיות

מעודד״.וזההדרךלסוףהגיעהלאעדייןשיסמיןחושבאניאבללקוות,יכול
בהדרגה״.קורההכלהקלה,שלרגע״איןמוסיפה:אליזבטאמה

החוליםבביתניסיוניטיפולגםיסמיןעברהלוינשטייןבביתהטיפוללצר
שללפעילותלחזרהשגורםגבוה,בלחץחמצןשאיפתהכוללהרופא,אסף

מודה.היאארוכה״,עדייןהדרך״אבלבמוח,תאים

מתכוונת?אתלמה
אנישםהפתוחה,באוניברסיטההלימודיםבמסגרתסיפור:לךאספר״אני

קוג־בפסיכולוגיהקורסהתאונהאחרילקחתיבמתמטיקה,ראשוןתוארעושה

ניטיבית.

$TS1$.קוגניטיבית$TS1$

$DN2$.קוגניטיבית$DN2$בראשקרהלעזאזלמהעובד,הזההדבראיךלדעתאותיענייןנורא

הריאניכימזההתחרפנתיואנילהשתקם,יכוללאשהמוחאמרהמרצהשלי.

המדעית,התפיסההייתהזושפעםנכוןלהשתקם.יכולשהמוחלכךחיהדוגמה
לינותןוזהמאור,ארוכהעורהדרךלמוחהקשורשבבליודעיםהיוםאבל

סטטיסטיקותהרבהלשבורהצלחתיקיומיבעצםבכלל,ותקווה.אופטימיות

סטטיסטיקה״.אוהבתלאכךכלאניזהבגללהתאונה.לאחר

הזיכרון?שלהמגבלהאתמרגישהאתאיפה

לישפוגעותריכוזובעיותוהקצרהארוךלטווחבזיכרוןמגבלהלי״יש
באגםזהלי.שקרהמתסכלהכיהדברזהמאוד.מבאסזהבלימודים.בעיקר

אםאזכורלאאםיקרהמהאתבלבל,אםיקרהמהפשוטים,בדבריםביטוילידי

וקורהלבית,מחוץעצמיאתשנעלתיקרהכברהאימון.אחריאמאעםקבעתי

אניאזכור.לאאותו,ארשוםלאאםאבלחשוב,משהולישאומריםפעםלא

איתר״.השיחהכדיתוךעכשיו,דבריםלשכוחגםיכולה
מתמודדת?אתאיד

ארנק,טלפון,לבדוקיששיוצאים׳לפניהבית:שלהרלתעל״כתבתי

אליי.צמודהטלפוןעםהזמןרובאניאותילמצואשיוכלווכדיוגז',מפתח
התק־סוףכשסוףנורא.ודאגהאותיחיפשהואמאנגמרהשלושהסוללהקרה

שרתי

$TS1$התקשרתי$TS1$

$DN2$התקשרתי$DN2$,היוםלי.קרהלאזההתאונהלפניאליי.בדרךכברשהיאגיליתיאליה

גבוהה״.בתדירותקורהזה
זוכרת?אתהאימוניםתוכניותואת

נטמעכנראהזהמצוין.זוכרתאניהאימוניםתוכניותאתמוזר,״באופן
מאוד״.חזקאצלי

לעצמך?חזרתפיזיתומבחינה
טכניקהליהייתההתאונהלפניזמן.לקחזהוגםפשוטלאהיהזה״גם

כלהזו?הטכניקהכלאתלעצמרלהחזירזהמהיודעתאתמושלמתכמעט
אניהכלאתלפח.הלךהכלובתיכון,בצבאשהשקעתיהאימוניםשלהשעות

שוב״.לעשותצריכה

שנים?ארבעלפניהייתשבהלנקודהלהגיעוהצלחת

קדוב,במקוםנמצאתאניבדיוק,מקוםבאותולאאניאםשגםחושבת״אני

ממאמניםגםפידבקיםמקבלתאניאותי,שמעודדמדניחוץמאוד.טובמקום

שזהלךלהגיריכולהאניאבלמאור.טובהשלישהטכניקהשאומריםאחרים,

רב".בקושיפעםלאליעולה

ההכרה?אתאיבדתילמהתעלומה:
לפעמים?נשברתאתתגידי,
אבלמהמיטה,לצאתרוצהלאוממשבבוקרמוקדםקמהאנייום.כל״בערך

יכולהלאאניהכל.היוםנותנתשאניולהחליטעצמיאתלאסוףצריכהאני
לשובאותימעצבןנוראפחות.הרבהקרהזהאבלבעבר,קרהלאשזהלהגיד

אנשיםלראותליכואבוגםעליהם,התגברתישכברמאבקיםעםולהתמודד

שאתקשהאבלצרה,לאעינימצליחים.נוראהםוהיוםשליבנקודהשהיו

להתגברהצלחתישבעברהיריעהזואותישמעודדמהמאחור.איפשהונמצאת
עכשיו״.גםאצליחשלאסיבהשוםאיןאזזה,על

הכוח?מאיפה
ומ־שםשנמצאיםמילעניין.אהבהוהרבהמבפניםשמגיעעזרצוןלי״יש

חזקים

$TS1$ומחזקים$TS1$

$DN2$ומחזקים$DN2$בעיקראבלבשבילם.גםזהאתעושהואניודני,אמאהםהזמןכלאותי
לחוותבבוקר,האלובשעותלקוםמתנדבלאאחדאףעצמי.בשבילעושהאני

זהחותרתלאאניאםהזה,הספורטאתמאודאוהבתאניולחזור.מוות,כמעט

בגוף״.ליחסר

פסיכולוגי?לטיפולהלכת
וכמה.כמהאחתעלאניפסיכולוגי.ליוויצריךתחרותיספורטאי״כל

לאכיבהתנדבותזהאתשעשתהאוהבת,נוראשאניפסיכולוגיתליהייתה
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ניצחוןנשיפת
מנתניה,אמירארז

בגזעמגידולשסבל

ארוךשיקוםעברהמוח,

שובלנגןשהצליחעד
78בקלרינט

1^ ■■fill ^Lj2

להוצאתניתוחכשנהלפניטברמנתניה,36בןאמיר,ארז
כבדדימוםאצלושהתפרץלאחרהמוח,מגז/שפירגידול

עברהואללכתולאלדברהיהיכוללאמהניתוח,כשהתעורר

עובדיאתריגשובאחרונהלוינשטיין,בביתארוךשיקום

jpבקלרינטמולםניגןכאשרהחולים,בית

f/!=0^₪השנהלראשכוסיתהרמתבטקס
גוטו־זוודנה כוכבינזורצילום:גוטו־זוןדנה

ta|nrrלנגןחזראמירכשארז

שי־במסגרתבקלרינט'^^₪

carrqn

$1ST$ישcarrqn$1ST$

$2ND$ישcarrqn$2ND$pnבמוזיקההתרפיהעורי

לווינשטיץהחוליםבבית^^
בהחלטוחבריומשפחתובניברעננה,
מנ־36בןאמיר,בנס.שמדוברהאמינו

תניח,

$TS1$,מנתניח$TS1$

$DN2$,מנתניח$DN2$להוצאתניתוחכשנהלפנירקעבר
לאחר)קברנומה(,המוחמגזעשפירגידול

המוח.חרריבכלדימוםאצלושהתפרץ

שחלה,לפניכן.לפנישנההתגלההגידול
וניגןהיי-טקבחברתכמתכנתשימש

תלבתזמורתבקלרינט,שנה20במשך
כשבו־לפניגן.רמתובתזמורתיפואביב

עיים,

$TS1$,כשבועיים$TS1$

$DN2$,כשבועיים$DN2$הופיעשנה,שלשיקוםשעבראחרי
בטקסהחוליםביתעוברי150מולאמיר

מרגש,״היההשנה.לראשהכוסיתהרמת

אנ־הרבה״היואמיר.מעידמפחיד״,וגם

שים.

$TS1$.אנשים$TS1$

$DN2$.אנשים$DN2$שכרוידעתיהופעתי,לאזמןהרבה

הסוף,לקראתלהצליח.ממנימצפיםלם

מהתרגשות״.גםבכיתי
יוםאשפוזמנהלתרוזנטול,נעמיד״ר

התרגל־״כברסיפרה:לווינשטיין,בבית
נו

$TS1$התרגלנו$TS1$
$DN2$התרגלנו$DN2$עושיםש׳אנחנוהשבחים,אתלשמוע

ישלפעם,מפעםאבלקודש׳,עבודת

כמומישהוכשמופיעבלב.כאלהצביטות

לה־הצלחנותוצאותלאילוורואיםאמיר,
גיע,

$TS1$,להגיע$TS1$
$DN2$,להגיע$DN2$שאניטוב׳כמהלעצמי:אומרתאני

רופאה׳״.

ודאותבוזוסרחיים

קט־ילדיםלשניואבלטלנשויאמיר,

נים,

$TS1$,קטנים$TS1$

$DN2$,קטנים$DN2$לסבולהחלוחצי,ושנתייםחמשבני
בנועםנסיעהבמהלךראייהמטשטוש

חולים,בקופתלבדיקות״הגעתילגן.
;-/?/Mלבדיקותאותיהפנו CTבהן

המוח,בגזעשפירגידוללישישגילו

לרב״פניתיאמיר.מספרשמדמם״,
אגו־מקיםרפואי,)יועץפיהרראלימלך

דת

$TS1$אגודת$TS1$

$DN2$אגודת$DN2$אותישהפנהד״ג(,למרפא״״עזרה

שהואספצלר,ר״רבאריזונה,למנתח

קבר־לניתוחיבעולםהטובהמומחה

נומה.

$TS1$.קברנומה$TS1$

$DN2$.קברנומה$DN2$לנתח,מוקדםשעוראמרהרופא
בשליותר,רצינילדימוםלחכותוצריך

המוח,בגזעהגידול,שלהרגישהמיקום

הסת־המצבכפול,שראיתיחורשאחרי

דר

$TS1$הסתדר$TS1$

$DN2$הסתדר$DN2$.שלברקמותנספגהדימוםמעצמו
כרגיל״.לעבודוחזרתיהמוח,
לחלו־בריאאמירהיההאירועלפני

טין

$TS1$לחלוטין$TS1$
$DN2$לחלוטין$DN2$שהתאמןמפניגבוהבכושרהיהואף

קרא־כמולחימהאמנויותסוגיבמספר

טה

$TS1$קראטה$TS1$

$DN2$קראטה$DN2$בגידולמדוברלאכן,כמופו.וקונג
חרמספרתורשתי.אומשפחתישהוא

השני,הדימוםהתרחשמכןלאחרדשים

באשפוזאחדיוםולאחריחסית,קלשהיה

אמרוהביתה״.״הולךשהואאמירהחליט

ויתפ־יגדלשהגידולסיכוייםשישנםלנו

רץ

$TS1$ויתפרץ$TS1$

$DN2$ויתפרץ$DN2$אבללנזק,אחריושיובילדימוםויהיה
אומרתוודאות״,בחוסרחייגולא.אולי

בר־חיפשנו,הזמן״כל(.32טלאשתו,

קנו

$TS1$ברקנו$TS1$

$DN2$ברקנו$DN2$לעשותאוזאתבכללנתחאפשראם
חוסרעםנשארנובסוףאחרים.טיפולים

יד־ולאלחזור,יכולשזהידענוהוודאות.

ענו

$TS1$ידענו$TS1$

$DN2$ידענו$DN2$.מתי״
לפניהתרחשהגדול,השלישי,הדימום

לאשלאחריו2012באוגוסטכשנה,
לה־הניתוחאתלבצעאלאברירה,הייתה
סרת

$TS1$להסרת$TS1$
$DN2$להסרת$DN2$,הכרוכיםהסיכוניםבלעלהגידול

בדרךבצפון.משפחתיבנופש״היינובו.

שםהקמנוטל.בחורשתעצרנולצימר

ברגל״,חזקהמכהוקיבלתינפלתיאוהל,
הלילה,אתשם"העברנואמיר.נזכר

חשב־לאאבלמאוד,גרועהיהוהמצב

נו

$TS1$חשבנו$TS1$

$DN2$חשבנו$DN2$להרוסרצינולאהולים.לביתלנסוע
שהייתיאומראניבדיעבד,החופשה.את

חזרהבדרךחולים.לביתמידללכתצריך

ההגהאתשתיקחלאשתי,ביקשתיהביתה

יורעלאכבראניונרדמתי.שלה,לידיים
הפעםההכרה.אתאיבדתיאונרדמתיאם

באשפוז״.שקמתיהיאזוכרשאניהבאה

המקסימוםאתלתת

ושםבילינסון,החוליםבביתאושפזאמיר

הגידול.להסרתהניתוחאתבהצלחהעבר
ומונשם,מורדםהיההואכשבועייםבמשך

אםלהחליטצריכים״היוחלקית.בהכרה

שזהאמרווהרופאיםלא,אואותילנתח

וההוריםשליההוריםבלילהבאחתדחוף.

שלהדוראצלביחדדיוןערכואשתישל
התקשרוהםבאיכילוב.אונקולוגשהוא

היההואשם,היהלאוהמנתחלאריזונה,

הייתהלאדברשלבסופואחרת.במדינה

גלשהדםבבילינסון.אותיוניתחוברירה,
אותו.לנקזצריךוהיהבמוח,החדריםלכל

אקום״.שלאהיההסיכון

לביתאמירעברהניתוחלאחרשבועיים
לשי־נמרץלטיפוללמחלקהלוו־נשטיין

קום

$TS1$לשיקום$TS1$
$DN2$לשיקום$DN2$.התעוררתי,זונדה.לי"שמוההכרה

דיבר־לאאבלמולי,האנשיםאתזיהיתי

תי.

$TS1$.דיברתי$TS1$

$DN2$.דיברתי$DN2$הקול.במיתרילהשתמשהצלחתילא
בעיסוק,בריפויכברכשהייתיאחד,יום

הזמן',הגיעלדבר,׳תתחילשם,ליאמרו
לאאמירהתחלתי״.למחרתוהתחלתי.

מעריכהטלאולםדיבר,לאזמןכמהזוכר
בערך.וחציבחודששמדובר

במחלקהלאשפוזאמירעברבהמשך
לווינשטייןבביתנוירולוגילשיקום

שלו־במשךשםושההשווריו,ד״ראצל
שה

$TS1$שלושה$TS1$
$DN2$שלושה$DN2$.לא־עבר2012בדצמברחודשים

שפוז

$TS1$לאשפוז$TS1$
$DN2$לאשפוז$DN2$,פעמיםחמשמגיעהואומאזיום

פיזיותרפיה,טיפוליעוברהואבשבוע.

כושרחדרתקשורת,בעיסוק,ריפוי

שנפ־״מהועוד.למוחכושרוחדררגיל

גע

$TS1$שנפגע$TS1$

$DN2$שנפגע$DN2$היוםעדהראייההדיבור,זהאצלי

בהתח־הגפיים.וגםסגורשליהעפעף

לה
$TS1$בהתחלה$TS1$

$DN2$בהתחלה$DN2$והשתמשתיכלל,ללכתיכולתילא

להלי־עברתיזהאחריגלגלים.בכיסא
כרן

$TS1$להליכרן$TS1$
$DN2$להליכרן$DN2$,ועכשיוקביים,נמוך,הליכוןגבוה
הזי־אתעזר.אמצעישוםבליהולךאני

כרון

$TS1$הזיכרון$TS1$
$DN2$הזיכרון$DN2$אחוז,מאהשהואומצאובדקושלי

הואלאטלאטוהתפתח,גרועהיההוא

אמיר.אומרלעצמו״,חזר

להשת־שלושהמוטיבציהמסביראמיר
קם

$TS1$להשתקם$TS1$
$DN2$להשתקם$DN2$ואנימאוד,״רציתימאוד.גבוהההיא

שיותרכמהלעצמילחזוררוצה,עדיין

להצליחבערהייתיותמידמאזמהר.
שמלמ־מה״כלאומר.הואולהשתפר",

דים

$TS1$שמלמדים$TS1$
$DN2$שמלמדים$DN2$,עצמאיבאופןגםלעשותחייביםפה
אמרוהרופאיםאפקטיבי.יהיהכשזהכדי

באמנויותקודסשהתאמנתישהעובדהלי
השי־לי.עזרהעצמי,עלושמרתילחימה

קום

$TS1$השיקום$TS1$
$DN2$השיקום$DN2$יותרהיהשהגוףזהבזכותהצליח

המנ־ליכולותבקשרגםנכוןזהבריא.

טאליות
$TS1$המנטאליות$TS1$

$DN2$המנטאליות$DN2$.גםאופטימי,הייתיתמידשלי
הייתההמשפחהגםקשות.יותרבתקופות

תקווה״.ליונתנהאופטימית,
מקוםישבמוזיקהלתרפיהגםכאמור,

ליבובס־יורםהשיקום.בתהליךחשוב
קי,

$TS1$,ליבובסקי$TS1$
$DN2$,ליבובסקי$DN2$אמיר,עםשעוברבמוזיקההתרפיסט

מרגיעים,אלמנטיםיש״למחיקהמסביר:
מהמצוקה״.הרעתאתומסיחיםמנחמים

כש־לפנישהחלהאמיר,עםהעבודהעל

לושה
$TS1$כשלושה$TS1$

$DN2$כשלושה$DN2$,ליעשה״הואאומר:הואחודשים
לנגן.לחזוררצהמידהואכיקלים,חיים
הדבריםעלשמסתכליםמטופליםיש

מנגןלאאני׳אםואומרים:לבן,אובשחור

לנגן׳.רוצהלאאניפעם,שניגנתיכמו
ככה׳׳.דיברלאהוא

חלומות"לי"אין
וברא־בראשרבהלתמיכהזוכהאמיר

שונה

$TS1$ובראשונה$TS1$

$DN2$ובראשונה$DN2$,ומחב־אשתו,והוריהוריומאשתו

ריו.

$TS1$.ומחבריו$TS1$

$DN2$.ומחבריו$DN2$בביתם.שגררוג׳ר,במטפל,נעזרהוא

קשההיהילדיועםהקשרכימספרהוא

כריקטניםשהםמשוםבעיקרבהתחלה,

זמן"לקחלאבא.קרהבדיוקמהלהבין

מכיןאניבבוקרלמשל,נפתחו.שהםעד

מפשיר,לחם,מוציאלגן,סנדוויצ׳יםלבן

כן,לפנילשים.רוצההואמהושואלמורח,

לי.עונההיהלאוהואאותושואלהייתי
הואעכשיובמקומי.שואלתהייתהאשתי

לענות״.התחיל
לך?קרהמהיורעיפהמ
ילדיםעםמדבריםלאיודעים,לא״הם
להםאמרוכזה.דברעלקטניםכאלה
חולהקצתהואלדאוג,לאיבוא,שאבא
אבא״.להםישעכשיויבוא.והוא
יודעיםהםזה.עםחיים״הילדיםטל:
ני־שזהיודעיםלאאבלבטוח,זהמשהו,

תוח

$TS1$ניתוח$TS1$

$DN2$ניתוח$DN2$.הואלהבין.יותריכולהגדולהבןמוח

הדימוםבזמןוגםחולים,בביתשאבאיודע

השבוע,בסוףאיתנויחדהיההואעצמו
אתואיבדהעיניים,לארזנסגרואיךראה

ראולאהםבדברים.נתקעהמשקל,שיווי

רצי־לאהניתוח.אחר־וחציחודשארזאת

תי

$TS1$רציתי$TS1$

$DN2$רציתי$DN2$לאהואעודכלאיתםאותולהפגיש
לגרוםלאכדילזונדה,מחוברוהיהדיבר
לטראומה״.להם

אשפוזטיפוליאתלסייםצפויאמיר

באוקטובר.10ב-לווינשטייןבביתהיום

שיקרבמסגרתלהשתלבהיאתוכניתו

של״רקנאטי״מרכזשלמית-תעסוקתית
לחזורכדיראש,לנפגעיהלאומיהמכון
התעסוקה.לשוקבעתיד

התעוררתי,אמיר:את

האנשיםאתזיהיתי

דיברתי.לאאבלמהיי,

להשתמשהצלחתי?*
יוםהקול.במיתרי

כברכשהייתיאחד,

אמרובעיסוק,בריפוי

לדבר,'תתחילשם,לי
והתחלתי.הזמן',הגיע

התחלתי"למחרת

רחנטתי:נעמיד״ר
לשמועהתרגלנו"כבר
ש׳אנחנוהשבחים,את

קודש',עבודתעושים
מישהוכשמופיעאבל

ורואיםאמיר,כמו

הצלחנותוצאותלאילו
אומרתאנילהגיע,

טוב'כמהלעצמי:

רופאה'״שאני

וסטי - בריאות זדורביה, 3.11.13 

ידיעות נתניה, 18.9.13

 www.nrg.co.il 10.10.13
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נובמבר 2013
 לכבוד: ד”ר אביבה מימוני- בלוך

המכון להתפתחות הילד 
 בית חולים לוינשטיין

ד”ר בלוך הנכבדה,
 הנדון: שרון רון 

בננו ר. הגיע לגיל שבו היה אמור להתחיל ללכת 
 אבל הוא לא. הוא אפילו לא זחל על ידיו. 

קרה לנו נס. שרון רון שלא ויתרה לרועי ולמרות 
מחאותיו שנשמעו בכל הבניין היא הביאה אותו 
להתאמץ ולהתחזק ולימדה אותנו, הוריו, כיצד 

 לתרגל עימו בין הפגישות עימה. 
היום רועי רץ, עולה במדרגות רוקד ומשחק. 
בלי העבודה וההדרכה של שרון כל זה לא 
 היה קורה ועל כך נהיה תמיד אסירי תודה.

 בברכה, 

ט.ו – ו. ה. 
ספטמבר 2013

 מחלקה ארבע ואשפוז יום. 

ברצוני להביע תודה מכל הלב לצוות 
הרפואי בבית החולים לוינשטיין, במחלקה 

ארבע ולמחלקת אשפוז יום, ובמיוחד ל: 
בהאא, דקלה, רויטל, יעל. 

אני מאוד מודה לכם על כל הטיפול המסור 
שניתן לי שכלל טיפול מהשורה הראשונה, 

תמיכה מנטלית ומורלית בי, ועל היחס 
החם והתומך שזכיתי לקבל מסגל הרופאים 

והפיזיותרפיסטים. 
אחרי שהגעתי במצב מאוד קשה, תלוי 
בכולם ולא יכול לעשות את המינימום 

לבד, נתתם לי את כל היחס בשביל לחזור 
לחיים הטבעיים שלי ולבן אדם שאני מכיר 
ואני רוצה.  חבל כי לא אוכל לפרט עוד את 
כל השמות האנשים המצוינים שטיפלו בי 

ושאני מכיר להם תודה. עד היום נעים לבקר 
 במחלקה, לומר שלום ומה נשמע. 

ע.נ.                                                                   תודה מכל הלב

ספטמבר 2013
לכבוד: מנהל בית החולים

אנו מסיימים היום תקופת שיקום ארוכה 
לאימי ש.י. במחלקה 5.

רצינו להודות על שנתתם לנו הזדמנות 
למצות את יכולת השיקום ואתה כמנהל 

היית קשוב מאד לצרכינו דבר שלא מצאנו 
 במקומות אחרים. 

 רצינו גם למסור את הערכתנו העמוקה 
 לכל אנשי הצוות במחלקות 5 ו-1 

הן כח העזר המסור, הן האחיות, הרופאים 
 והצוותים המקצועיים. 

 מעל כולם התבלטו שניים.
דבורה מפיזיותרפיה 5 שטיפלה באימי 
במסירות אין קץ למרות הקושי הפיזי 

ולמרות שהיו הרבה נקודות בהן הגיוני היה 
להרים ידיים. היא התמידה באמונה שניתן 

יהיה להוסיף עוד יכולת ולהרחיב את מנעד 
 הפעולות של אימי. 

איש יקר נוסף שעליו ניתן לומר “היכן ישנם 
עוד אנשים כמו האיש ההוא” זהו ד”ר ירון 

סחר, שהוא המודל האידיאלי לרופא שיקומי 
 אמיתי, דבר שנדיר מאוד למצוא בתחום.

זה בא לידי ביטוי הן בפן המקצועי 
ששולט ומעמיק בכל התחום הרחב הזה, 

הן בפן האישי, הנחוץ כל כך לנפגעים 
ומשפחותיהם, לראות רופא שבא מיוזמתו 

ומתעניין בפרטי יומו של כל מטופל 
במחלקה ומנהל עימו שיחה בגובה העיניים 

וקשוב לכל כאבם וצרותיהם, והן בפן 
הניהולי, שמצליח לגרום לכל הכפופים לו 
להוציא מעצמם את המקסימום ולעבוד 

 יחדיו היטב. 
אנו ניקח עימנו לעד את הידיעה שיש 
ברעננה איש יקר בשם ירון שבתוך כל 

 הסבל והכאב הגדולים בעולמנו בנה אי 
 של טוב אינסופי, המוקרן ממנו ואומר 

יש בשביל מה לחיות.  

א.ק.
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יולי 2013
לכבוד - הנהלת בית לוינשטיין. 

 הנדון - מילת תודה והערכה.

להעריך מקצוענות בתחום הרפואה ושיקום 
 זה לא התחום שלי, אלא- במבחן התוצאה. 

ברצוני לשבח ולהלל את צוות מחלקה 6 
 בניהולו של ד”ר טרגר והאחות האחראית -

הגב’ עליזה, ובטיפולם של ד”ר ניקולאי 
וד”ר רועי. בזמן קצר יחסית העניקו לי 

טיפול משולב שנתן מענה מצוין לכל צרכיי 
 הגופניים והנפשיים. 

בית לוינשטיין זוכה לשם ולתהילה בזכות 
עקביות בטיפול, מסירות ומקצוענות 

שבאה לידי ביטוי באמצעות צוות מוכשר, 
אלוף. זכיתי לטיפול מסור מגע ידיה של 

הפיזוטרפיסטית חנה שניידר אשר לא ויתרה 
ודרשה ממני מאמצים עצומים. והתוצאה 

 לא איחרה לבוא. 
הטיפול הרוחבי והממוקד הפך אותי חזקה 

ואיתנה יותר. יודעת אני כי מצפה לי עוד דרך 
 עד להחלמה.  אך בזכות הכלים שקיבלתי -

בטוחה אני שיעברו ימים והשיקום יהפוך 
לזיכרון חוויתי. קצרות הן המילים מלהכיל 

את יכולתי לתאר את שבעיות רצוני 
 והערכתי הכנה לצוות מחלקה 6.

שתזכו להמשיך לעשות טוב, אין ספק 
 שבבית לוינשטיין מתרחשים ניסים. 

 ישנה שכינה וישנם מלאכים הלבושים בלבן. 

 יישר- כוח! מעריכה,
 ד.ק                                                                              
                                                                             

אפריל 2013
לצוות שיקום נוירולוגי - מחלקה 3

ברצוננו להביע בפניכם סגל הרופאים, 
 האחיות והאחים וכל עובדי המחלקה –

איש איש ותפקידו. תודה ענקית על 
מסירותכם והתייחסותכם. תודה על הדאגה 

הכנה וההתעניינות בחולים ובנו.
למרות העומס הרב והקושי שבעבודתכם, 

תמיד התקבלנו במאור פנים, בסבלנות, 
בהתמדה ובעקביות.

כל שאלותינו נענו במקצועיות וכל זאת 
נעשה בצניעות וענווה. תודה גדולה ועמוקה 

 לכל הצוות היקר. 
“יהיה רצון שה’ ישלם להם שכרם בטוב”

מעריכים ומוקירים,

ז. ו – נ. ג.

אוקטובר 2013
למנהל ביה”ח לוינשטיין

ד”ר חנן דוד – נוירו פסיכולוג,
ברצוני להביע את הערכתי והוקרתי

על הטיפול המסור והעקבי, על היחס 
האישי והחם, על הסבלנות הרבה.

נתת לי את הכוח לקום ולראות את החיים 
היפים. הראית לי את החיוב בכל מה 

שעברתי, את התקווה, השלווה והביטחון
בהמשך דרכי. אני רוצה לאחל לך אריכות 
ימים, אושר, בריאות והצלחה בכל מעשיך.

יישר כוח!

ר.ר.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חורף



           

:37% של  שוק  נתח  עם  בישראל  והיציבה  הגדולה  הפנסיה  קרן  החדשה,  מבטחים 
   כ- 900,000 מבוטחים       כ- 25,000 חברות ועסקים        הון צבור של כ- 45 מיליארד ₪ 
לקוחות קשרי  מרכז  מתקדם       אינטרנט  אתר  ארצית       בפרישה  שירות  סניפי     
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קבלת ההטבה בדמי ניהול הינה בכפוף לחתימה על טופס הטבה אישי ועמידה בתנאי ההצטרפות המופיעים בטופס. דמי הניהול בקרנות ההשתלמות 
הינם 0.3% מהצבירה )במונחים שנתיים( לחברי אגוד הפיזיותרפיסטים ולבני משפחתם מקרבה ראשונה עד לתאריך 31.12.2015, ולאחריו יעמדו על 
שיעור של 0.5% מהצבירה )במונחים שנתיים(. בהתאם להסכם הקיים בין מנורה מבטחים לאיגודים המקצועיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או 

חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

אגוד הפיזיותרפיסטים בחר
במנורה מבטחים

קבוצת מנורה מבטחים מבטחת את חברי האיגודים המקצועיים מזה שנים רבות 
בקרן הפנסיה “מבטחים החדשה“.

לקבוצת מנורה מבטחים ניסיון עשיר במתן השירות הייחודי הנדרש עבור חברי 
האיגודים המקצועיים.

הטבות ייחודיות לפזיותרפיסטים:
   הנחה בדמי הניהול בקרן הפנסיה “מבטחים החדשה“

   הנחה בדמי הניהול בקרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים
   הנחה בדמי הניהול בקופות הגמל של מנורה מבטחים

אתם דואגים לבריאות שלנו,
שלכם. לפנסיה  נדאג  אנחנו 

הידעת?

כחבר אגוד הפיזיותרפיסטים,

אתה ובני משפחתך תוכלו ליהנות 

מדמי ניהול חסרי תקדים בקרן 

הפנסיה “מבטחים החדשה“, 

בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות 

של מנורה מבטחים*.

מנורה מבטחים

מומחים שאפשר לסמוך עליהם
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