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דבר המנהל

גיליון זה יוצא לקראת חג הפסח, חג הגאולה, חג החירות, חג המשפחה, חג מלא שמחת חיים ואור לכל בית ישראל. 
תקופה זו מציינת את תחילת האביב והפריחות, התחדשות הטבע מורגשת בכל מקום.

תחושת ההתחדשות מלווה גם אותנו בבית החולים לוינשטיין כשאנחנו רואים את מגדל האשפוז החדש קורם עור וגידים לנגד עינינו. לאחרונה הסתיים 
השלב הראשון בבניית המגדל, השלד הושלם והוא מחובר כעת למגדל האשפוז הנוכחי שלנו. 

החזון הופך למציאות וההתרגשות של כולנו גדולה ככל שאנו מתקרבים עוד ועוד להשגת המטרה העליונה: לאפשר למטופלים ובני משפחותיהם ליהנות 
מתנאי אשפוז הולמים יותר ומרחבי טיפול נאותים יותר.

גאווה נוספת לכולנו היא מחשוב מוצלח של מחלקות בית החולים שמתקדם יפה ואנו מקווים לסיים את מחשוב כל המחלקות עד סוף שנת 2010.
בחודשים האחרונים נקנה ציוד רפואי מתרומות שונות, שופצו יחידות ואזורים שונים בבית החולים ובימים אלה נפתח חדר כושר חדש ויפה עם מיטב הציוד 

- הכול עבור משתקמי בית החולים.
זו העת להודות לכל התורמים, ידידי בית החולים וכל התומכים המסייעים לנו.

בחודשים האחרונים אנו עדים לעלייה משמעותית ומדאיגה במספר תאונות הדרכים הקטלניות. 
כבית חולים הרואה עצמו פעיל ומעורב בקהילה קיבלנו החלטה לפני למעלה מעשר שנים ליזום פעילות מטעמנו שתגביר את המודעות בקרב בני הנוער 
והחיילים לנושא תאונות הדרכים, תשפיע עליהם לנהוג בזהירות ותסייע לצמצם את תאונות הדרכים. אנו ממשיכים כל העת להענות לפניות של בתי ספר 

ויחידות צבאיות שונות ורואים בפעילות זו אחת מפעילויות הדגל של בית החולים בתחום המעורבות והתרומה לקהילה. 
וזו גם ההזדמנות שלי להודות לכל עובדי בית החולים שאימצו את קהילת עולי אתיופיה ממרכז הקליטה.

עיתון זה שאתם מחזיקים בידכם משקף את העשייה המרובה של בית החולים. בגיליון תמצאו לצד חדשות ואירועים, סיפורים אנושיים מרגשים של 
משתקמים, עדכונים על עובדים מצטיינים, כתבות מקצועיות בנושאים שונים ועוד.

ערב חג הפסח אני מאחל לכל עובדי בית החולים, ידידי בית החולים בארץ ובעולם, משתקמים ובני משפחותיהם, בריאות איתנה.
אני וצוות בית החולים לוינשטיין נמשיך בטיפול איכותי ללא פשרות במטופלים ובבני משפחותיהם המגיעים בשערינו.

חג אביב שמח וכשר לכולם, חג של בשורות טובות לעולם.

שלכם,

פרופ' יעקב הרט
מנהל בית החולים לוינשטיין



מאת: ד”ר ירון סחר, מנהל 

המחלקה לשיקום חבלות 
מוחיות, ביה”ח לוינשטיין

צלום: דורון שטיין

לעיתים נתקלים עובדים ממקצועות השיקום 

השונים במטופלים אשר מגיעים לחפש 

עזרה לאחר שנחבלו בראשם ומתלוננים על 

הפרעות שונות ומגוונות: כאבי ראש, סחרחורות, 

התעייפות מהירה, הפרעות בריכוז, שינויים 

במצב הרוח ועוד. בשיחה עם אותם מטופלים 

עולה לא אחת תמונה מעניינת, ובה המטופל 

נפגע לפני זמן לא קצר בראשו ואיבד הכרה לזמן 

קצר. לאחר שנבדק במיון ולא אותרו ליקויים 

נוירולוגיים כלשהם, ובבדיקת ההדמיה לא נצפה 

נזק מוחי, שוחרר המטופל לביתו, לעיתים בליווי 

המלצה לחופשת מחלה. בשבועות שלאחר 

מכן, לאחר תקופת מנוחה קצרה, במקום לחוש 

הקלה הולכות התלונות ומתגברות ומופיעה 

התמונה שתוארה בתחילה, כאשר גם התפקוד 

המשפחתי והחברתי מתחיל להתדרדר במקביל. 

חבלת ראש קלה -
 נושא כבד משקל

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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חשוב להדגיש כי אנשים אשר סבלו חבלת ראש קלה 
מבעיה  או  בולטות  מוטוריות  מבעיות  סובלים  אינם 
משמעותית בדיבור, ולכן קל לטעות ולחשוב כי אינם 

סובלים מקשיים המחייבים התייחסות רפואית.
זו  בבעיה  הרפואי  העניין  התרחב  האחרונות  בשנים 
אמריקאים  מחיילים  שהגיעו  רבות  תלונות  בעקבות 

אשר נפגעו במלחמות בעיראק ובאפגניסטן. 
בדומה לנסיון הישראלי, חיילים רבים אשר השתתפו 
במערכות הללו נפגעו מפיצוץ מטעני צד וסבלו מזעזוע 
התייחסות  ללא  לעיתים  ההדף,  מגל  כתוצאה  מוח 
יותר,  מאוחר  רק  הרפואי.  הממסד  של  משמעותית 
הגיעה  המרובות,  והתלונות  התפקודית  הירידה  עם 
בתחום  והמחקר  לנושא  משמעותית  התייחסות 

התרחב במידה ניכרת.

אם כן, מהו הרקע לבעיה זו, מדוע זעזוע מוח
 CT-אשר בד”כ אינו מלווה בכל שינוי בבדיקת ה
מביא להפרעה משמעותית בתפקוד? ומה עלינו, 

כאנשי שיקום, לעשות בנידון? 

קשה,  דרגות:  לשלוש  ראש  חבלות  לסווג  מקובל 
בינונית או קלה, בהתאם למספר מדדים, כולל משך 
או  בינונית  חומרה  בדרגת  בפגיעות  ההכרה.  חוסר 
מוחיות  פגיעות  גבוהה  בשכיחות  לראות  ניתן  קשה 
בפגיעות  צוין,  שכבר  כפי  אך   ,CT-ה בבדיקות 
הבדיקות  קרובות  לעיתים  כקלות  המוגדרות 
קפדני  בעיון  כי  )אם  דבר  מראות  אינן  הסטנדרטיות 
מבוטל  לא  בחלק  פתולוגיים  שינויים  לראות  ניתן 
הדמייה  בשיטות  שימוש  עשו  אשר  מחקרים  מהן(. 
רגישות יותר מבדיקת ה-CT המקובלת הראו כי אף 
בחבלה קלה, המקבילה לצניחה של הראש מגובה 
במבנה  חולף  עיוות  נוצר  בודדים,  סנטימטרים  של 
על המבנה המרחבי  הללו  הכוחות  המוח. השפעת 
של המוח, ומשנית לכך, הנזק הנגרם וההשפעה על 
פעילותו, עומדת ככל הנראה בבסיס הקליניקה של 

חבלות ראש קלות.
צורך  כל  אין  המקרים  במרב  כי  להדגיש  חשוב 
כל  מאליהן,  חולפות  והתלונות  טיפולית  בהתערבות 
לתחושות  המטופל  את  להכין  הוא  לעשות  שיש 

צפוי שעם  כי  ולהבהיר  לחוות בהמשך  עלול  שהוא 
הזמן יחול שיפור הדרגתי וניכר במצב.

חולפות  אינן  התלונות  מהמקרים  קטן  בחלק  ברם, 
אליהן  להתייחס  מקובל  ואז  חודשים  שלושה  בתוך 
כאל בעיה מתמשכת. בשלב זה )ולעיתים גם לפני כן( 

קיימת חשיבות רבה להתערבות טיפולית מקיפה.
רב  צוות  עבודת  על  נשען  הטיפול השיקומי הדרוש 
מקצועי אשר מתייחס להיבטים השונים של ההפרעה 
על  תיגמול  מעניקה  אשר  סביבה  ובונה  התפקודית 
לרוב  אשר  למערכת  בניגוד  הצלחה,  ועל  תפקוד 
נוצרה סביב המטופל בשלב זה, אשר אינה מקדמת 
אותו בדרך לעצמאות ואף מציבה לא אחת מכשול 

בפני המהלך הרצוי.
עלינו כאנשי שיקום לנסות לאתר את אותם אנשים 
היטב  החלימו  לא  קלה,  ראש  חבלת  סבלו  אשר 
אף  לעיתים  שונות אשר  לסבול מבעיות  וממשיכים 
אינן מיוחסות לאותו אירוע חולף, ולהפנותם למערכת 
את  מטופל  לכל  להתאים  יהיה  ניתן  שם  השיקום, 

המסגרת ההולמת.

כאבי ראש
סחרחורות

התעייפות מהירה
הפרעות בריכוז

שינויים במצב הרוח

כאבי ראש
סחרחורות

התעייפות מהירה
הפרעות בריכוז

שינויים במצב הרוח



יונתן אלמקייס - 
סיפור לדוגמא

יונתן אלמקייס ואימו תמי מגיעים מזה מספר 

להרצות  בהתנדבות  לחודש  אחת  שנים 

בפני בני נוער שמגיעים מרחבי הארץ לבית 

החולים לוינשטיין במסגרת סדנאות “נאמני 

בטיחות” להגברת המודעות לנושא תאונות 

הדרכים וצמצומן. 

בפני בני הנוער הם חושפים יחד את הסיפור 

האישי של יונתן והתאונה ששינתה את חייו, 

החולים  בבית  הארוך  השיקום  סיפור  את 

של  והקשיים  ההתמודדות  את  לוינשטיין, 

המשפחה ואת הבדידות שעוטפת את יונתן 

מאז. כל זאת באמצעות הרבה הומור שחור 

ובעיקר דינמיקה מופלאה שקיימת ביניהם 

וכובשת את הקהל.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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כבית חולים הרואה עצמו פעיל ומעורב בקהילה 
החליט בית החולים לוינשטיין לפני כעשר שנים 
המודעות  את  שתגביר  מטעמו  פעילות  ליזום 
בקרב בני הנוער לנושא תאונות הדרכים, תשפיע 
את  לצמצם  ותסייע  בזהירות  לנהוג  הנוער  על 
תאונות הדרכים. הפעילות בנושא תאונות הדרכים 
בתחום  ביה”ח  הדגל של  מפעילויות  הינה אחת 
המעורבות והתרומה לקהילה. עד כה פקדו את 
הסדנאות כ-100,000 תלמידים מכל רחבי הארץ 
וביה”ח ממשיך להיענות כל העת לפניות נוספות. 
חשוב לציין כי פרט לסדנאות לבני הנוער ביה”ח 

מעביר סדנאות דומות לחיילים מזה כ-20 שנה. 
לוינשטיין  בביה”ח  סוציאלית  לעבודה  המחלקה 
קהל  כאשר  מראשיתה  התוכנית  את  מעבירה 
סדנאות  במסגרת  נוער.  בני  הוא  העיקרי  היעד 
של  הגיל  משכבת  התלמידים  בטיחות”  “נאמני 
הארץ  ברחבי  ספר  מבתי  מגיעים  יא’-יב’  כיתות 
לבית החולים ליום עיון של מספר שעות. במהלך 
לתאונות  הגורמים  בכל  דנים  הם  העיון  יום 
נפגשים  התאונות,  לצמצום  לתרום  וביכולתם 
משפחתו,  בני  עם  או  תאונה  שעבר  צעיר  עם 
משפחות שכולות או נהגים פוגעים, ושומעים על 
ההתמודדות והקשיים שבשיקום מפגיעות מסוג 
גם האפשרות להתנסות  ניתנת להם  בנוסף,  זה. 
באופן מעשי במוגבלות ובהשפעות אלכוהול על 

התנהגות ונהיגה.

הכל התחיל בשנת 2000 כשיונתן סיים את ביה”ס 
התיכון ותכנן להתגייס ליחידה קרבית בצה”ל עם 
הבא.  הרמטכ”ל  להיות  ורציניות  גדולות  שאיפות 
רבים  כמו  וחבריו,  יונתן  החליטו  הגיוס  לפני  רגע 
ג’יפ  אחרים, לנסוע לטיול בקוס שביון. הם שכרו 
ויצאו לדרך כשחבר של יונתן נוהג, לא בדיוק ברור 
מה קרה שם אבל כנראה שנהיגה רשלנית בשילוב 
ופגיעה  הג’יפ  הובילו להתהפכות  כביש צר מאוד 

מרכב שהגיע מהמסלול הנגדי.
“יונתן ממש שבר את כל הראש, איבד ראייה בעין 
אחת ובעצם דווח לנו כמת והוא היה הנפגע היחיד 
תאונה”,  באותה  הרכב  באותו  שהיה  מי  כל  מבין 
ליוון  טסנו  “מיד  יונתן.  של  אמא  תמי,  מספרת 
והבאנו את יונתן באמבולנס אווירי כשהוא מחוסר 
הכרה לבית החולים תל השומר. לאחר כארבעה 
ימים החל יונתן להתעורר והועברנו לשיקום בבית 

החולים לוינשטיין.
אומרת  לוינשטיין  החולים  בית  על 
מהלב  גדול  חלק  “השארתי  תמי 

במקום הזה”. 
תמי ממשיכה לספר: “הגענו ליחידת 

טיפול נמרץ בבית החולים לוינשטיין ב-28.8.2000 
כשיונתן היה אחרי השתלה, עם קנולה ופג. יונתן 
נמרץ,  ביחידה לטיפול  זוכר כלום  מהתקופה  לא 
לו  כשהבאנו  במיוחד  מרגש  רגע  זוכרת  אני  אך 
פוליקר  יהודה  הזמר  של  ההופעה  של  קלטת 
בקיסריה שאהב ויונתן מלמל את מילות השירים. 
העירו  פה  איתנו.  ושהוא  בסדר  שהוא  הבנו   אז 
אותו  ועודדו  מרץ  זריקות  לו  נתנו  יונתן,   את 

להתקדם בשיקום”.
יונתן  הועבר  וחצי  כחודשיים  של  תקופה  לאחר 
החולים  בבית  מוחיות  חבלות  לשיקום  למחלקה 
אז  ישב  יונתן  כוללני.  שיקום  להמשך  לוינשטיין 
מיעט  יילך,  לא  כבר  שהוא  וחשבו  גלגלים  בכסא 
ממנו  שכתוצאה  איתו,  לתקשר  קושי  והיה  לדבר 

נוצר אצלו גמגום.
בכל תקופת השיקום תמי אימו היתה צמודה אליו 
החל משש וחצי בבוקר ועד שעות הערב כשיונתן 

האחראית  האחות  דולב,  “צבייה  לישון.  הלך 
במחלקה, היתה צוחקת עליי ואומרת שאני צריכה 
שלקחה  תמי  אומרת  נוכחות”,  כרטיס  להחתים 
ממקום  תשלום  ללא  שנים  שלוש  של  חופשה 
שאנשים  מוכן  היה  לא  כי  מסביר  יונתן  עבודתה. 
תהיה  שאמא  ורצה  בו  יגעו  לאמא  פרט  אחרים 
לו להתקלח,  יום מוקדם בבוקר בכדי לעזור  בכל 
הפיזיותרפיה  לטיפולי  ולרדת  לאכול  להתלבש, 

והריפוי בעיסוק. 
לאחר כחצי שנה יונתן כבר החל ללכת על הליכון, 
ועבר  מלא  מאשפוז  השתחרר  כשנה  לאחר 
להגיע  המשיך  אליה  יום  אשפוז  של  למסגרת 
נוספות. “סך הכל מדובר בשלוש  במשך שנתיים 
אומר  אינטנסיבי”,  שיקום  של  פשוטות  לא  שנים 
קצת  שהייתי  לומר  “אפשר  בגיחוך:  ומוסיף  יונתן 

יותר מדי בלוינשטיין”.

היום יונתן אוטוטו בן 28 וביולי השנה יציינו 10 שנים 
לאותה תאונה נוראית ששינתה לו ולמשפחתו את 
בעין  רואה  לא  100 אחוז,  נכה  עדיין  יונתן  החיים. 
אחת ובעין השנייה אין לו שדה ראייה. הוא מתמודד 
עם בעיות זכרון כתוצאה מהפגיעה ואימו מספרת 
או  שעה  לפני  אכל  מה  זוכר  לא  הוא  שלפעמים 
איזה יום היום. “יונתן לא יודע מה זה ללכת לבד”, 
מספרת תמי, “הוא תמיד איתי עם יד על הכתף 
שלי כי הוא יכול להתקל במשהו וליפול. יונתן לא 

היה יום אחד לבד מאז שנפצע”.
יונתן אולי לא היה לבד פיזית שכן משפחתו מלווה 
אותו כל העת, אולם יונתן בודד היום, יש לו אמא, 
הפציעה  לאחר  קצר  “זמן  נשוי.  גדול  ואח  אבא 
נשואים,  כולם  היום  וביקרו,  תמכו  ליוו,  החברים 
ביונתן”,  עסוקים  לא  אבל  עצמם,  את  מחפשים 
מסבירה תמי לבני הנוער שמקשיבים לה בדממה.

“מכל השכבה נשארו ליונתן שלושה חברים שפעם 

בחודש-חודשיים מקפידים לצאת איתו למסעדה. 
אני מבינה שיש להם חיים, אני לא כועסת. ליונתן 

שלי נעצרו החיים בגיל 18”, אומרת תמי.
הכוחות  באו  מאיפה  השאלה  כשנשאלת 
אין  לתמי  יונתן,  עם  שעברה  מה  עם  להתמודד 
יום אנחנו מתמודדים  “יום  תשובה חד משמעית. 
עם הפגיעה של יונתן, הראש שלו צלול, הוא מבין 
ומודע לגמרי למה שעובר עליו. יונתן ואני החלטנו 
והחלטנו  לצחוק,  או  לבכות  אופציות,  שתי  שיש 
יחד שנצחק ונמשיך הלאה, אבל זה שאני צוחקת 
עצובה”,  שנים  עשר  אני  שמחה,  שאני  אומר   לא 

היא מוסיפה.
בבית  מדהימים  באנשים  נתקלתי  הדרך  “לאורך 
מה  בכל  וסייעו  אותנו  שליוו  לוינשטיין  החולים 
שרק היה צריך. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכל 
ממנהל  החל  החולים  בית  של  המופלא  הצוות 
ביה”ח פרופ’ יעקב הרט ועד אחרון 
אנשי כוח עזר. תודה מיוחדת לצבייה 
במחלקה  האחראית  האחות  דולב 
שהחזיקה  מוחיות  חבלות  לשיקום 
אותי משך כל תקופת האשפוז שלא 
המשפחתי  “הקן  ומוסיפה:  תמי  אומרת  אשבר”, 
שלנו גם כן מאוד התחזק כתוצאה ממה שעברנו. 
בבית,  לתפקד  הפסקתי  אני  נפצע  שיונתן  מאז 
הגב  הוא  בעלי  ולבשל.  קניות  לעשות  הפסקתי 

התומך שלי, עליו אני נשענת”.
מה בכל זאת מביא את תמי ויונתן מדי חודש לספר 

את הסיפור האישי והתמודדויות הלא פשוטות?
“אנחנו מגיעים לסדנאות לא בכדי להפחיד חלילה 
נהיגה,  רישיון  שיוציאו  בעד  אני  הנוער,  בני  את 
שידעו  זאת  עם  אבל  עצמאים,  שיהיו  שינהגו, 

לשמור על חייהם”, מסבירה תמי.
היום יונתן מתנדב במקום עבודתה של אימו בסניף 
הדואר בראשון לציון, הוא משתתף בחוג להכרת 
כרגע  ובעיקר  תשחצים  לפתור  ואוהב  המחשב 

עסוק בלחפש אהבה.
תמי אומרת לי עם דמעות בעיניים: “את האישה 

שתאהב את יונתן אני אוהב פי אלף”.



מאת: פרופ’ עמירם כ”ץ, 

מנהל המחלקה לשיקום שדרה, 
ביה”ח לוינשטיין 

וראש החוג לרפואת שיקום, 
הפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל אביב.
צילום: פביאן קולדורף 

האם לימודי רפואת שיקום 
לציבור? לדרוש  מותאמים 

שיפורים כלכליים והצלחות הרפואה המודרנית תרמו לכך שאנחנו בריאים יותר וחיים יותר 

שנים. אבל מחלות וחבלות לא חלפו מן העולם והן מלוות בהפרעות תפקודיות ששכיחותן 

עולה יחד עם תוחלת החיים. לכן, לרופאים בעידן הזה תפקיד מצומצם יותר בתחום הטיפול 

להפרעה  רפואיות שקשורות  בבעיות  הטיפול  בתחום  יותר  נרחב  ותפקיד  חריפות  במחלות 

בתפקוד, תחום בו עוסקת רפואת השיקום. מדובר בתחום שלעיסוק בו השפעה מכרעת על 

תוחלת החיים ועל איכות החיים של הסובלים מבעיות רפואיות כרוניות. 

בירידה בשיעור האשפוזים הכלליים לעומת עליה מסוימת  בישראל, התופעה באה לביטוי 

בשיעור האשפוזים השיקומיים.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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לפי פרסומי אתר משרד הבריאות, בין השנים 2000 ו-2008 שיעור המיטות 
הכלליות בבתי החולים בישראל ירד ב-11% כששיעור האשפוזים פוחת כמעט 
ליניארית משנה לשנה. לעומת זאת, שיעור המיטות השיקומיות עלה באופן 
כמעט  עליה  מראה  לישראל  הסטטיסטי  כשהשנתון  תקופה,  באותה  מתון 
ליניארית ביחס בין מספר המיטות השיקומיות והכלליות התפוסות בישראל 

)יחס שמביא בחשבון תפוסה בפועל ולא רק תקן מיטות(. 
חלק  רק  מבטא  השיקומיות  המיטות  בשיעור  המתון  שהגידול  להניח  יש 
משיעור הגידול בצורך בהן. בבתי החולים השיקומיים, התפוסה עוברת את 
בקרוב,  ויגדל  ילך  בישראל  שיקומיות  למיטות  שהביקוש  וכנראה  ה-100% 
החולים.  לקופות  הבריאות  ממשרד  תעבור  הסיעודי  לטיפול  כשהאחריות 
הקופות  את  יתמרץ  הסיעודי,  האשפוז  במימון  לשאת  שהצורך  כיוון  זאת 
להשקיע בטיפול שיקומי, כדי להפחית את שיעור החולים שתפקודם פגוע 
וזקוקים לאשפוז סיעודי ממושך. המגמה הזאת יוצרת צורך להגדיל את מספר 
הרופאים המומחים ברפואת שיקום ולשפר את ההכרות של כלל הרופאים 

בהווה ובעיקר בעתיד הקרוב עם יסודות רפואת השיקום. 

בתחום  ההוראה  על  אמון  תל-אביב  אוניברסיטת  של  לרפואה  בפקולטה 
זה החוג לרפואת שיקום, המקיים מזה שנים רבות פעילויות מגוונות. ביניהן 
לרפואה  לסטודנטים  הוראה  חבריו,  של  המחקר  עבודות  הן  העיקריות 
סדורה  תלת-שנתית  ותכנית  לאוניברסיטה  המסונפות  השיקום  במחלקות 
דווקא השנה  לימודי המשך לרופאים מתמחים ברפואת שיקום. אולם,  של 
בלימודי  דרסטי  קיצוץ  על  לרפואה  הפקולטה  ההוראה של  ועדת  החליטה 
החובה של מקצועות “קטנים” )כמו רפואת עיניים, גריאטריה ורפואת שיקום( 

נוספת,  חשיפה  סטודנט  לכל  שיאפשרו  בחירה  ללימודי  מקום  לפנות  כדי 
לקראת סיום הלימודים, לאותם המקצועות בהם בכוונתו להתמחות בעתיד. 

הימנעות מהתמודדות עם  יש  טובה,  כוונה  הזה, שכשלעצמו מבטא  בשינוי 
היחסי של המצבים החריפים  הבולטת בתחלואה: הקטנת חלקם  המגמה 

והתגברות החלק היחסי של הבעיות הכרוניות. 

רפואת  בהוראת  הצורך  את  ברור  באופן  מגבירה  הזאת  שהמגמה  למרות 
השיקום לרופאים לעתיד, השינוי עליו החליטה ועדת ההוראה של הפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל-אביב מקצץ את ההוראה ברפואת שיקום ב-50% 
ימים!(   5 כלומר,  בלבד,  אחד  לשבוע  הרפואה  לימודי  במהלך   )משבועיים 
לעתיד  שהרופאים  כדי  פוחת.  לציבור  בהם  שהצורך  לימודים  להרחיב  כדי 
ידעו להתמודד עם אתגרים שמציבה מגמת התחלואה, יש צורך מידי להגביר 
את לימודי רפואת השיקום בפקולטות לרפואה בשנות הלימוד המתקדמות 

ולהוסיף חשיפה לתפיסות השיקומיות בכל אחת משנות לימודי הרפואה. 

להגברת הוראת השיקום יש צורך בגידול גם במספר בוגרי בתי הספר לרפואה 
שיפנו להתמחות ברפואת שיקום. בית החולים “לוינשטיין” מקבוצת הכללית, 
שהוא המוסד השיקומי הגדול בישראל, מציע לרופאים צעירים בעלי יכולת, 
התמחות מלאת עניין טיפולי ומחקרי ואפשרויות קידום במקצוע שהביקוש 

לו הולך וגדל. 
המערכת שיכולה לתת מענה לצורך בפיתוח רפואת השיקום קיימת. על בתי 

הספר לרפואה להגדיל את חלקם בהכוונת סטודנטים ורופאים לתחום.



אווה נפגעה קשה מאוד בראשה באותה תאונה, 
איבדה את הכרתה ופונתה לבית חולים פרטי קטן 

בעיר זבולן שבסלובקיה. 
בעת  התאונה,  על  שמעה  תרז,  אווה,  של  אמא 
שהייתה במקום עבודתה, מהחבר של ביתה שיצר 
קשר טלפוני כדי להודיע לה שיש לבטל את כרטיס 
הטיסה של אווה לארץ. לדברי תרז, החבר לא ממש 
בבית  שהיא  ציין  רק  אווה,  של  מצבה  לגבי  פירט 
חולים ולא ניתן לדבר איתה. תרז ניסתה ליצור קשר 
עם בית החולים כדי לקבל יותר פרטים אך אלו לא 
בנושא  אינפורמציה  למסור  אופן  בשום  מוכנים  היו 

מפאת החיסיון הרפואי.
המשפחה יצרה קשר עם שגריר ישראל בסלובקיה 
כך  על  להם  ודיווח  לביה”ח  נסע  שמיד  לוי,  -חיים 
של  ובמצב  הכרה  מחוסרת  קשה,  פצועה  שאווה 
זמן  הרבה  לקח  לא  מונשמת.  כשהיא  חיים  סכנת 
היתה  בו  לביה”ח  הגיעו  ואחיה  אווה  של  ואימה 

מאושפזת. 
תרז מספרת כי הגיעו לבית חולים פרטי קטן שאינו 
מיד  החליטה  והיא  מתקדם  רפואי  במכשור  מצויד 
להיערך  החלה  המשפחה  שם.  תישאר  לא  שאווה 
בשל  הרופאים  התנגדות  למרות  לארץ  להטסתה 
דרוש להטסתה  הרב שהיה  הקריטי. הכסף  מצבה 
של אווה נאסף כולו על ידי חבריה לעבודה של האם 

במשרד הרישוי בכרמיאל.
“כל  תרז:  מספרת  בסלובקיה  הקצרה  השהות  על 
 הזמן דיברתי אליה, החזקתי לה את היד, חיזקתי אותה. 
אבל  בה,  ונגעתי  כשדיברתי  תגובה  שיש  ראיתי  לא 

המשכתי כל העת בניסיונות”.
בבית  ואושפזה  לישראל  מסלובקיה  הוטסה  אווה 
החולים רמב”ם. כחודש לאחר מכן הועברה לשיקום 
לוינשטיין  החולים  בבית 
הכרה  של  במצב  כשהיא 
מעורפלת. אחרי כשלושה 
לטיפול  ביחידה  שבועות 
נמרץ בבית החולים לוינשטיין 

התעוררה ושבה להכרתה. 
היא  התעוררה  “כשאווה 
בבית  היא  אם  שאלה 
המראות  לנוכח  משוגעים 
ביחידה  אליהם  שנחשפה 
מספרת  נמרץ”,  לטיפול 
שהיא  לה  “הסברנו  האם, 
תאונת  עקב  חולים  בבית 
לא  אני  שעברה.  דרכים 
הבינה  שהיא  חושבת 
בהתחלה מה אנחנו אומרים 
אותי  זיהתה  לא  היא  לה. 
שלה  סבתא  שאני  וחשבה 
לכן,  קודם  שנים  שנפטרה 
שוב  היא  כאילו  והתנהגה 
ילדה קטנה, הרגשנו שהיא 
אחורה  שנים  עשר  חזרה 

בזמן”, אומרת האם.

לאחר שאווה התעוררה היא עברה להמשך שיקום 
החולים,  בבית  מוחיות  חבלות  לשיקום  במחלקה 

שנמשך סך הכל כשלושה חודשים. 
סחר,  ירון  ד”ר  מספר  למחלקה”,  הגיעה  “כשאווה 
בבית  מוחיות  חבלות  לשיקום  המחלקה  מנהל 
הגוף,  בכל  “היא סבלה מחולשה  לוינשטיין,  החולים 
ללכת  מסוגלת  היתה  לא  שנותח,  בקרסול  שבר 
וסבלה  לדבר  התקשתה  גלגלים,  בכסא  וישבה 

מבעיות זיכרון”. 
ד”ר סחר מוסיף: “חשוב להבין שהתעוררות ממצב של 
חוסר הכרה אינו משהו פתאומי אלא תהליך הדרגתי 

ולאווה הייתה פגיעה מוחית משמעותית ביותר”.
טיפולי  כללה  לאווה  שנקבעה  השיקום  תוכנית 
טיפולים  וכן  בעיסוק  ריפוי  הידרותרפיה,  פיזיותרפיה, 
לדבר  למדה  שם  בתקשורת,  להפרעות  במחלקה 

ולכתוב מחדש.
אווה מספרת: “בתחילת תהליך השיקום לא היתה 
לי שום מוטיבציה ולא רציתי לשמוע על הטיפולים. 
 היה לי קשה מדי לראות את עצמי במצב בו הייתי. 
אמא שלי היתה הכח המניע. אמא היא זו שדחפה  
מי  להיות  שאחזור  ועודדה  תקווה  נתנה  הזמן,  כל 

שהייתי, היא לא הרפתה ממני”.
תרז מוסיפה: “מבחינתי היא נולדה מחדש ולא היתה 
קודרות  היו  כשהתחזיות  גם  אחרת.  אופציה  שום 
על  לוותר  הסכמתי  ולא  תקווה  איבדתי  לא  ביותר 

המאבק. וזה המסר שגם עבר לאווה”.
והתקדם  הלך  כך  שעלתה  המוטיבציה  עם  ואכן 
כחודש  אחרי  אווה.  של  המופלא  השיקום  תהליך 
עברה אווה מכסא גלגלים לטובת הליכון ולאט לאט 
עזר.  אמצי  כל  ללא  עצמאי  באופן  להתהלך  החלה 
אחרי כחודשיים של עבודה קשה חזרה אווה לדבר 

ולכתוב וגם הפגיעה בזכרון החלה להשתפר.
אימה לא משה ממנה במשך כל ארבעת החודשים 
בהם היתה מאושפזת. היא עזבה את מקום עבודתה 
לצורך כך ואת שאר בני משפחתה: בעל ושני ילדים 
כאלה  “במצבים  בכרמיאל.  שמתגוררים  נוספים 
המשפחה מתפרקת אבל עכשיו עם השחרור של 
אל  ומתסכלים  מחדש  הכל  את  בונים  אנחנו  אווה 

עבר העתיד”.
תרז מתפעלת מהתקדמות השיקום: “הטיפול באווה 
היה לאורך כל הדרך מעל ומעבר, הצוות היה מדהים 
וגם הטיפולים המגוונים שעברה פה. כעת אנו דואגים 
שההישגים שהושגו בבית החולים לוינשטיין לא יירדו 
יום בצפון  לטימיון עם המעבר למסגרת של אשפוז 

הארץ, קרוב יותר לבית”.
לה  שקרתה  הטרגדיה  למרות  אווה,  של  מבחינתה 
ולהתאחד  לשם  לחזור  רוצה  עדיין  היא  בסלובקיה, 

עם החבר ברגע שזה יתאפשר. 
חלומה  את  להגשים  מתכננת  אווה  העתיד  ולגבי 
קודם  עוד  לה  שהיה  חלום  טיולים,  מדריכת  להיות 

לתאונה.

אווה סבני, בת 22 מכרמיאל, נדרסה 

בספטמבר האחרון כאשר ניסתה 

לחצות כביש בסלובקיה.

“היינו בדרך לקנות חלון לבית 

שחבר שלי בונה, ניסיתי לעבור את 

הכביש אבל לא הצלחתי”, 

מספרת אווה. 

מכאן והלאה כל מה שהיא מתארת 

לא קיים בזיכרונה אלא מתבסס 

על דברים שסיפרו לה החבר, 

שהיה הראשון לראות שנפגעה 

והזעיק עזרה, ובני משפחתה שמיד 

עם היוודע דבר התאונה טסו לסלובקיה.

השיקום המופלא של אווה סבני
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במסגרת אירועי חודש הזקן הבינלאומי:

ביה”ח לוינשטיין קיים 
בוקר של הנאה ולמידה 

לגמלאי בית החולים 
וותיקי העיר רעננה

בבית החולים לוינשטיין החליטו השנה, בשיתוף עם 
“חודש  את  לציין  הכללית,  של  שומרון  שרון  מחוז 
ולמידה  הנאה  של  בוקר  באירוע  הבינלאומי”  הזקן 
וברחבת  באודיטוריום  באוקטובר  ב-20  שהתקיים 

הכניסה לביה”ח. 
וכן  מתנדביו  החולים,  בית  גמלאי  הגיעו  לאירוע 
חלק  היה  והוא  רעננה,  העיר  של  ותיקים  תושבים 
במיוחד  והותאמו  בעיר  שהתקיימו  אירועים  ממגוון 

לאוכלוסיה המבוגרת.
בלייר,  ענת  של  מיוחדת  בהפעלה  נפתח  האירוע 
נמשך בהפעלה של  ביה”ח,  מצוות  פיזיותרפיסטית 
הקהל על ידי  צוות העובדות הסוציאליות, הרצאה 
בן  רקלה  ידי  על  שהועברה  מרפא  צמחי  בנושא 
ובסיום  ביה”ח,  של  הראשית  הדיאטנית  אלטבט, 
לבנה,  עמליה  ידי  על  שהועברה  מרתקת  הרצאה 

עובדת סוציאלית ממחוז שרון שומרון של הכללית.
לאורך כל היום הוצבו בחצר ביה”ח אוהל טיפולים 
אטרקטיביים,  במחירים  טיפולים  קבלת  שאפשר 

דוכנים שונים והתקיימו ריקודים לבני +50.
שנשא  לוינשטיין,  ביה”ח  מנהל  הרט,  יעקב  פרופ’ 
את  לראות  “שמחתי  אמר:  באירוע,  ברכה  דברי 
הותיקים  רעננה  אזרחי  וכל  המתנדבים  הגמלאים, 
ליהנות מבוקר של  לוינשטיין בכדי  שהגיעו לביה”ח 
חשוב  עבורם.  במיוחד  שבנינו  מעניינים  ותכנים  כיף 
שנות   50 השנה  חוגג  ביה”ח  כי  זו  בהזדמנות  לציין 
תרמו  החולים  בית  מגמלאי  ורבים  ועשייה  פעילות 
במשך עשרות השנים בעבודתם לשיקום המקרים 
נפגעי  נפגעי טרור,  פצועי צה”ל,  ביותר של  הקשים 

תאונות ומחלות הגורמות לנכות”.
להכשרה  המרכז  בין  התקיים  ופורה  מעניין  מפגש 
ושיקום מקצועי ברעננה וצוות בית החולים לוינשטיין.  
מנהל  מגדסי,  עמי  ידי  על  הונחה  אשר  במפגש, 
המרכז לשיקום מקצועי ולאה ספיר, מנהלת השירות 
הסוציאלי במרכז, עלתה החשיבות הרבה בקיומו של 
בתחומם,  המובילים  הגופים  שני  בין  פעולה  שיתוף 
בית החולים לוינשטיין כמרכז לשיקום איכותי והמרכז 
מקצועית  והכשרה  לימוד  בתחום  מקצועי,  לשיקום 

לאנשים בעלי מוגבלות. 
המפגש התקיים בנוכחות סגן מנהל ביה”ח לוינשטיין, 
ד”ר יולי טרגר ונכחו בו צוות העובדות הסוציאליות של 
בית החולים לוינשטיין בראשותה של ענת שילנסקי 

וצוות המרפאות בעיסוק של ביה”ח בהנהלתה של 
שרה אברבוך.

הנו המקצועי  השיקום  כי  ציינו  במפגש   הנוכחים 
חלק  ומהווה  הרפואי  השיקום  של  הישיר  המשכו 
בלתי נפרד מהטיפול בנפגע והשבתו לתפקוד חברתי 
אשר  משותף  צוות  יוקם  כי  סוכם  כן  כמו  בקהילה. 
יבחן את הדרכים להעמקת השימוש בכלי השיקום 

המקצועי למשוקמי ביה”ח. 
לתוקפו  נכנס  בו  ביום  נערך  המפגש  כי  סמלי,  אך 
נכות  קצבת  המקבלים  לאנשים  המאפשר  לרון  חוק 
מהמוסד לביטוח לאומי לעבוד מבלי לאבד את הקצבה 

המלאה, ומטרתו לעודד יציאה לעולם העבודה.

הזדמנויות תעסוקתיות למשוקמי ביה”ח לוינשטיין

דוגמא אישית...
במסגרת מבצע ההתחסנות של צוותים רפואיים כנגד שפעת החזירים, לקח מנהל ביה”ח לוינשטיין, 

פרופ’ יעקב הרט, יוזמה והחליט להראות דוגמא אישית לצוות עובדי בית החולים.
אילנה אור, מנהלת תחום מניעת זיהומים בבית החולים לוינשטיין, חיסנה את פרופ’ הרט לעיני חברי הנהלת 
יולי טרגר, סגן מנהל ביה”ח, דוד המר, מנהל אדמיניסטרטיבי, דוד עזרא, מנהל הכספים,   בית החולים: ד”ר 
עו”ד רבקה קייזר, מנהלת משאבי אנוש, שושי שנהב, מנהלת הסיעוד. תמונת המנהל המתחסן הופצה במייל 

לכלל העובדים עם המלצה חד משמעית להתחסן.
פרופ’ יעקב הרט, מנהל ביה”ח, שיצא בקריאה אישית לעובדיו להתחסן, ציין: “השנה, לאור התחזיות המנבאות 
התפשטות של שפעת החזירים בחורף בנוסף לתחלואה בשפעת העונתית הרגילה, יש חשיבות גדולה מאד 
חסינות  העדר  בגלל  יותר  להידבק  צפוי  הרפואי  הצוות  החדשה.  המחלה  מפני  הרפואי  הצוות  להתחסנות 

למחלה החדשה. חשוב מאד שהצוות יהיה מחוסן על מנת שיוכלו לטפל בחולים אם תהיה מגפה”. 
כמו כן המליץ פרופ’ הרט לחסן את כל החולים המאושפזים הנמצאים בסיכון כדי למנוע סיבוכים קשים. 

פרופ’ יעקב הרט, מנהל בית החולים לוינשטיין, בעת קבלת החיסון.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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ניר גור שוחרר לביתו 
מבית החולים לוינשטיין 

בראשו  ירוי  שנמצא  גור,  ניר  ההישרדות  מדריך 
שוחרר  האחרון,  אוקטובר  בחודש  הגולן  ברמת 
חודשי  שלושה  לאחר  לביתו  ינואר,  חודש  בסוף 

שיקום בביה”ח לוינשטיין.
 גור הגיע לביה”ח לוינשטיין מביה”ח רמב”ם עם פגיעת 
ראש קשה כשהוא על גבול חוסר ההכרה ואושפז 
ביחידה לטיפול נמרץ. עם שיפור במצב הכרתו הוא 
 הועבר בסוף חודש אוקטובר 2009 להמשך טיפול 
במחלקה לשיקום חבלות מוחיות בביה”ח לוינשטיין.
חבלות  לשיקום  המחלקה  מנהל  סחר,  ירון  ד”ר 
אשפוזו  במהלך  כי  ציין  לוינשטיין,  בביה”ח  מוחיות 
בתפקודו  מתמשכת  הטבה  חלה  גור  ניר  של 
 הגופני והקוגניטיבי וכיום הוא מתהלך באופן עצמאי 
להמשיך  צפוי  הוא  זאת  עם  עזר.  אמצעי  כל  ללא 
יותר  סמוכה  אמבולטורית  במסגרת  שיקומי  טיפול 

למקום מגוריו.
היומיומי  ועזרה בתפקוד  גור, שזקוק עדיין לליווי  ניר 
שלו  השיקום  תקופת  את  סיכם  זה,  בשלב  גם 
וזמן  גדולה  מאוד  משפחתית  קרבה  של  כתקופה 
עזבו  שלא  מילדיו,  אחד  כל  עם  בילה  שבו  איכות 
כל  במהלך  מאוד  בו  ותמכו  לרגע  לא  אף  אותו 

שלושת החודשים. 
אמר  לוינשטיין,  בביה”ח  המטפל  לצוות  בהתייחסו 
בי  שטיפל  מקצועי  הרב  בצוות  רבות  “נעזרתי   גור: 
בתחום  והן  הפיזי  בתחום  הן  משמעותי  באופן 
לי  שנקבעה  השיקום  תוכנית  במסגרת  הקוגניטיבי. 
טופלתי בפיזיותרפיה והידרותרפיה בטיפולים אישיים 
וקבוצתיים, בפסיכולוגיה, בריפוי בעיסוק ועוד. בזכות 
הטיפול המסור של כל הצוות אני משתחרר היום 

לביתי עם תוכניות לעתיד”. 
מקווה  “אני  גור:  ניר  מוסיף  לעתיד  תוכניותיו  לגבי 
בסיכון  בצעירים  בנוער  טיפול  של  לפעילות  לחזור 
את  שאשלים  לאחר  קודם,  עסקתי  שבה  בשטח 
לי. במהלך תקופת  הטיפול השיקומי שעוד מצפה 
השיקום שלי גיליתי בין השאר שיש בביה”ח ציבור 
שיכול להתעניין בפעילות שלי ואף הצעתי להנהלת 
ביה”ח  למשוחררי  שבניתי  הישרדות  תוכנית  ביה”ח 
לימודי  תוכנית  לפתוח  אני מתכונן  בנוסף,  לוינשטיין. 
תעודה לתואר שני לאנשי טיפול ומדריכים שיהפכו 
להיות מטפלים, בסמינר הקיבוצים בשנת הלימודים 

הבאה שתיפתח באוקטובר 2010”.
בני  ובשם  “בשמי  ציין:  גור,  ניר  של  בנו  גור,  אלון 
ביה”ח  צוות  לכל  להודות  רוצים  אנו  משפחתי 
לוינשטיין על העבודה המדהימה שנעשתה עם אבא 
בשלושת חודשי השיקום שלו כאן. עם זאת הדרך 
שיחזור  וציפייה  תקווה  מלאי  כולנו  ואנו  ארוכה  עוד 

במהרה להיות מי שהיה קודם לפציעה”.

ניר גור במהלך אימון במחלקת הפיזיותרפיה של ביה”ח לוינשטיין.

בית החולים לוינשטיין פתח חדר כושר 
לשימוש המאושפזים

חדר הכושר מאובזר בציוד חדשני ומתקדם המותאם גם למטופלים היושבים 

בכיסאות גלגלים

 
במחלקה לפיזיותרפיה, בבית החולים לוינשטיין מקבוצת הכללית, אשר הפך למושג ולמותג של שיקום איכותי 
והתפרסם בהצלחותיו בשיקום פצועי צה”ל, נפגעי טרור, נפגעי תאונות ומחלות, נפתח לאחרונה חדר כושר 
לשימוש מאושפזי בית החולים המותאם גם למטופלים היושבים בכיסאות גלגלים. חדר הכושר הוקם מתוך 
שאיפה לקדם ולפתח את איכות הטיפול הפיזיותרפי הניתן למטופלי בית החולים ומתן אפשרות נוספת למיצוי 

הפוטנציאל השיקומי של כל מטופל. 
הטיפול הפיזיותרפי בביה”ח לוינשטיין משלב גם שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בשיקום.

לפני שנים רבות הוכנסה לשימוש בביה”ח מערכת הפוסטרוגרף המשמשת להערכה, אבחון וטיפול בבעיות 
ומסלול לתרגול  ומערכת הלוקומט המורכבת מרובוט מתוחכם  פגיעות,  במגוון רחב של  שיווי משקל  של 
גם  מאפשרת  וכן  השיקום  בתהליך  מאוד  מוקדמים  בשלבים  מטופלים  של  הולכה  המאפשרים  הליכה, 

לחולים משותקים לגמרי ללכת ואפילו קילומטרים!
הרעיון לשלב פעילות בחדר כושר טיפולי, מותאם ונגיש למאושפזי ביה”ח מהווה נדבך נוסף בתפיסה הטיפולית 

המקצועית של המחלקה לפיזיותרפיה ומרחיב מאד את מגוון הטיפולים למטופלי לוינשטיין.
ביה”ח  מחזון  חלק  הינו  הכושר  בחדר  פעילות  שילוב  כי  מציין  לוינשטיין,  ביה”ח  מנהל  הרט,  יעקב  פרופ’ 
לאחר  גם  פעילות  המשך  המאפשרת  מסגרת  זוהי  ובנוסף  בריא  חיים  אורח  לאימוץ  הכללית   וקבוצת 

השחרור מביה”ח.
חלק  הינו  הכושר  בחדר  הטיפול  שילוב  כי  מוסיפה  לפיזיותרפיה,  המחלקה  מנהלת  טבקרו,  איתנה 
פגיעות  של  מאוד  רחב  במגוון  מטופל  לכל  אישי  באופן  המותאם  בפיזיותרפיה,  הכוללת  הטיפול   מתוכנית 
תוך התחשבות ביכולותיו ובמגבלותיו. ייחודו של חדר הכושר הינו בכך שהוא מאובזר בציוד חדשני ומתקדם 

המותאם גם למטופלים היושבים בכיסאות גלגלים, ומופעל על ידי פיזיותרפיסטים מוסמכים שהוכשרו לכך.
מנהל ביה”ח לוינשטיין מוסיף: “כל ציוד חדר הכושר נתרם לביה”ח לוינשטיין על ידי משפחת כליפה על שם 
אנו מתכננים להרחיב את  לוינשטיין. בעתיד הקרוב  בית החולים  ידידי  ז”ל באמצעות עמותת  נעים כליפה 

הפעילות בחדר הכושר גם לעובדי ביה”ח ובהמשך גם למטופלים מחוץ לבית החולים”.



פתאום קם אדם...ומתחיל ללכת
אבי משה, בן 26, עלה לארץ מכורדיסטאן 

ומטה  מהאגן  לחלוטין  משותק  כשהוא 

כתוצאה ממחלת הפוליו בה חלה בינקותו. 

כשהוא  גלגלים  בכסא  התנהל  חייו  כל 

רגיל לראות את העולם מלמטה. מיומנויות 

חזק  עליון  גוף  ופלג  שפיתח  מיוחדות 

לו להתנייד ממקום למקום.  סייעו  במיוחד, 

כך היה עד שהגיע לבית החולים לוינשטיין 

שם למד לראשונה לצעוד על רגליו.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב

אבי משה המתגורר כיום בטבריה, עלה לארץ בשנת 
2001 עם הוריו ואחיו. במהלך חייו פנה לרופאים רבים 
הן בכורדיסטאן והן במוסדות רפואיים בארץ, שאמרו 

לו שאין שום טיפול שיכול לשפר את מצבו. 
אמרו  וכולם  רפואיות  וועדות  רופאים  הרבה  "עברתי 
לי את אותה התשובה - אין מה לעשות בשבילך", 
מספר אבי. למרות הכל אבי לא הרפה ולא התייאש 

והשיתוק שלו העסיק אותו מאוד. 
בשיחה מקרית שניהל עם ידידה באינטרנט השתכנע 
ביוזמתה לפנות לפרופ' אלי איסקוב, מנהל המחלקה 
בנושא  לוינשטיין,  החולים  בבית  אורתופדי  לשיקום 
כלשהו  פתרון  לו  יש  האם  ולברר  שלו  השיתוק 
בדואר  פנייה  איסקוב  לפרופ'  שלח  אבי  בשבילו. 
מנת  על  למרפאה  אליו  אותו  זימן  וזה  האלקטרוני 

להתרשם ממצבו.
חושב  הוא  כי  איסקוב  פרופ'  ציין  הפגישה  "בסיום 
שאוכל ללכת בעזרת קביים, אבל הזהיר אותי שלא 

אבנה על זה כדי שלא אתאכזב", מספר אבי.
אורתופדי,  לשיקום  במחלקה  אושפז  משה   אבי 
ולאחר  מותאמים  ארוכים  מכשירים  עבורו  נבנו 
כחודש וחצי של טיפולי פיזיותרפיה מפרכים, הצליח 
בהמשך  ולעמוד.  הגלגלים  מכסא  לקום  לראשונה 
תקופה  ולאחר  המקבילים  במכשיר  להליכה  עבר 
הדרך  מכאן  הליכון.  בסיוע  להתהלך  החל  קצרה 
 לעמידה על שתי רגליים משותקות והליכה באמצעות 
קביים הייתה כבר קצרה אך מרגשת מאוד עבור אבי 

והצוות המטפל.
"הצוות הפיזיותרפי בביה"ח לוינשטיין והפיזיותרפיסטית 
ענת בלייר במיוחד, עזרו לי מאוד לאורך כל תהליך 
השיקום. בביה"ח נתנו לי כל הזמן את ההרגשה שאני 
לי חסרונות. היחס פה לא  ואין  בן אדם, לא מוגבל 

יאומן", אומר אבי.
משה.  אבי  מודה  אצליח",  שלא  בטוח  "הייתי 
כיף שאין לתאר.  זה היה  "כשהצלחתי ממש לצעוד 
הרגשתי כאילו נולדתי מחדש. הרצון שהתגשם הפך 

למציאות", הוא מוסיף. 

חנה שניידר, אחראית הפיזיותרפיה במחלקה לשיקום 
ללכת  ללמוד  סקפטיים.  היינו  "בהתחלה  אורתופדי: 
מאוד  חששנו  פשוט.  לא  ממש  זה  שנה   26 אחרי 
והתקדם  אותנו  הפתיע  הוא  אבל  יתאכזב  שאבי 
בצורה מדהימה. צריך להבין שאדם שהיה מורגל כל 
שונה  שלו  הכובד  מרכז  גלגלים,  בכסא  לשבת  חייו 
ללכת.  שלומד  תינוק  שעובר  לתהליך  דומה  והדבר 
להיות  הפכה  ההליכה  כי  כבירה  בהצלחה  מדובר 

פונקציונאלית והמרחקים הלכו והשתפרו עם הזמן".
אבי:  סיכם  החולים  בבית  מהאשפוז   בשחרורו 
ואני  שחשבתי,  ממה  מהר  יותר  הרבה  קרה  "זה 
אני  שנה   26 אחרי  לראשונה  כך.  על  שמח  ממש 
 מסוגל היום ללכת בעזרת קביים ולראות את העולם 

כמו כולם".
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בית החולים לוינשטיין בחר את 

העובדים המצטיינים לשנת 2009
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העובדת אביבה אדלמן, פסיכולוגית - פרס מנכ”ל הכללית 

היחידה לעבודה סוציאלית - פרס מנהל בית החולים

העובדת חוה ברב, אחות במחלקה לשיקום נוירולוגי- 

פרס מנהל בית החולים

פרסי  החולים  בית  עובדי  קיבלו  לוינשטיין  החולים  בבית  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
הצטיינות לשנת 2009. 

פרופ’ יעקב הרט, מנהל בית החולים לוינשטיין, ציין בטקס כי הפרסים ניתנו לעובדים 
שבלטו בתפקודם באופן מיוחד מתוך מטרה להכיר ולהוקיר על עשייתם. 

פרופ’ הרט הוסיף: “יש בלוינשטיין עובדים מצוינים רבים העושים מלאכתם באיכות, 
במקצועיות, במסירות ובתחושה של שליחות. שיקום זו עבודת צוות רב-מקצועי 
המשקיע במסירות אין קץ ובעבודה קשה מתמדת ויסודית ואשר שם לו מטרה - 
להחזיר לחולה ולמשפחתו את הטעם לחיים, את הכבוד ואת היכולת לחזור ולתפקד. 

אני מודה אישית לכל אחד מהעובדים וגאה לעמוד בראש צוות נפלא שכזה”.

ביה”ח,  מהנהלת  המורכבת  החולים  בית  של  המצוינות  ועדת  שנה,   כמדי 
עשרות  מבין  מי  ההחלטה  את  קיבלה  העובדים,  ועד  ויו”ר  הרופאים  ועד  יו”ר 
המועמדים שהעובדים ציינו כעובדים מצטיינים, הראוי ביותר לקבל את פרס מנכ”ל 

הכללית ופרס מנהל ביה”ח.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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העובדים המצטיינים לשנת 2009 הם:

אביבה אדלמן, פסיכולוגית - פרס מנכ”ל הכללית

אביבה אדלמן היא פסיכולוגית ותיקה ומוערכת המטפלת שנים רבות בנפגעי ראש במסגרת היחידה 
לאשפוז יום לנפגעי ראש בבית החולים לוינשטיין.

של  בהקמה  מעורבת  והיא  מגוונות  לא-ורבליות  טיפול  בשיטות  השתלמה  אביבה  עבודתה  במהלך 
טיפול  אביבה  מטפלת  כן,  כמו  בתחום.  שונים  אקדמיים  ובמחקרים  הנוירו-פסיכואנליטית  הקבוצה 
מסור ומקצועי במשפחות המטופלים ביחידה לטיפול נמרץ המיועדת לחולים מחוסרי הכרה או כאלה 

הנמצאים בהכרה מינימאלית.
לאחרונה נענתה אדלמן לקריאת סמנכ”ל משאבי אנוש של הכללית והתנדבה לתכנית הסיוע בהתנדבות 
ולסיוע.  לתמיכה  קשבת,  לאוזן  הזקוקים  שואה  לניצולי  לסייע  הבאה  בתכנית  מדובר  שואה.  לניצולי 
אביבה, כאשת מקצוע וכבת “הדור השני”, רואה בתכנית זו שליחות אישית ומקצועית וביקשה לקחת 

בה חלק.
במהלך  אביבה  פיתחה  אותו  נוסף  חשוב  תחום 
ראש  לנפגעי  ייחודי  פסיכולוגי  טיפול  הינו  עבודתה 
נרחב  לפרסום  הזוכה  טיפול  שוקולד,  באמצעות 
משחק,  מערב  בשוקולד  הטיפול  ובעולם.  בארץ 
הנאה ויצירתיות המסייעים בהשגת יעדים טיפוליים 

מגוונים.

צוות היחידה לעבודה סוציאלית בראשות עו”ס ענת שילנסקי- פרס מנהל ביה”ח

ענת שילנסקי, מנהלת היחידה לעבודה סוציאלית, מנהלת בנועם, בסבר פנים וביד רמה צוות עובדים 
סוציאליים מסור, איכותי, מקצועי, אכפתי ומחויב.

עם  קשר  גם  כמו  וקבוצתי,  משפחתי  פרטני,  טיפול  של  רבים  תחומים  מקיפה  השגרתית  העבודה 
מכל  הסטודנטים  של  הקלינית  בהדרכה  אקדמית  ומעורבות  אקדמית  עשייה  שונים,  קהילה  גורמי 

האוניברסיטאות.
בצד זה, בנוסף ומעבר לעבודתם החשובה, מקדמים ענת וצוותה כבר מספר שנים עבודה בעלת “נשמה 
יתרה” של מעורבות קהילתית, תרומה לקהילה, מתן כתף לאוכלוסיה נזקקת והכול תוך חיבור מתמיד 

למטרות ה”כללית” ולצרכי המערכת. 

חלק מהפעילויות אותן מקיים צוות 
העובדים הסוציאליים: 

	• פרויקט לאומי למניעת תאונות דרכים
לבני נוער מרחבי הארץ המופעל מזה   

כעשר שנים  
בשעות אופניים  על  אתגרית  	• רכיבה 
אחר הצהריים, בפארק רעננה הסמוך   

לביה”ח  
	• מועדון מעו”ף - מועדון חברתי לאנשים 

שעברו אירוע מוחי   
 מועדון חברתי לצעירים בגילאי 20-40	•

ששוחררו מבית החולים  
	•טיפול בניצולי השואה

• פרויקט התנדבות עם הקהילה האתיופית	

חוה ברב, אחות במחלקה לשיקום 
נוירולוגי - פרס מנהל ביה”ח

חוה ברב הינה אחות מקצועית, נעימת הליכות, אכפתית, יעילה ובעלת גישה חיובית, תורמת להפגת 
הלחץ והמתח במחלקה. בהתנהגותה מהווה מודל לעובדים חדשים במחלקה.

חוה עובדת בביה”ח שנים רבות, היא אכפתית כבתחילת עבודתה, מסורה למטופלים ולבני משפחותיהם 
ולא נותנת לעומס העבודה להשפיע על יחסה אליהם.

את  קולטת  היא  הראשון  האשפוז  ביום  לפיו  בביה”ח,  הנהוג  משפחות”  “ליווי  לפרויקט  נרתמה  חוה 
המטופל והמשפחה ומסייעת להם בהסתגלות הראשונית לנוהלי המחלקה ולשגרת הטיפולים.

הזוכה חוה ברב יחד עם צוות 

ההנהלה של ביה”ח

היחידה לעבודה סוציאלית יחד עם צוות ההנהלה של ביה”ח

אביבה אדלמן מקבלת את פרס מנכ”ל הכללית

צילום: ישראל הדרי



בית חולים לוינשטיין- גורמה בבית החולים
בשונה מבתי חולים אחרים, בהם חולים המאושפזים שוהים במקום בדרך כלל עד מספר ימים, הרי בביה”ח לוינשטיין מדובר בשהות 

ארוכה של חודשים וגם שנים, מה שיוצר חשיבות מיוחדת לנושא האוכל והתזונה, וזאת כמובן תוך התחשבות במגבלות הרפואיות של 

המאושפזים, להן יש קשר ישיר לאוכל ולאופן ההזנה.
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נושא האוכל  ולהכיר מקרוב את  יותר  כדי לשמוע 
בביה”ח לוינשטיין, נפגשנו עם איציק בג’יו- מנהל 
המטבח ושף. יועץ מזון קולינרי למסעדות ובתי מלון 
מזה  לוינשטיין  בביה”ח  העובד  מטבחים,  ובקרת 
קלינית,  דיאטנית  אלטבט-  בן  רקלה  שנה;  כחצי 
מנהלת יחידת תזונה ודיאטה בבית החולים, העובדת 
בו 23 שנים; וקובי לשר- שף וטבח מוביל, מקצועי 
לוינשטיין,  בביה”ח  שנים  יותר מ-15  העובד  מאוד, 
וקודם בבית החולים בלינסון. קובי ואיציק מובילים 
את ביצוע התפריט ומתייעצים עם רקלה לקביעתו 

תוך התאמה לכל סוג חולה.
לאיציק בג’יו יש יד חופשית בבחירת מקורות האספקה 
שלו, עם קנייה פרטנית מגופים שונים וספקים כרצונו. 

כמובן תוך עמידה בקריטריונים של עלויות מנה.
בליווי  מתבצעת  הגלם  ומוצרי  החומרים  רכישת 

הדיאטנית, תוך התאמה פרטנית לכל חולה וחולה.
 23 מונה  לוינשטיין  החולים  בית  של  המטבח  צוות 
ואלה  ועובדים כלליים,  ועוזרי טבחים  אנשים, טבחים 
מורכב  ביום, במטבח מאוד  מנות  מבשלים כ-1000 
הבנוי ממחלקות של אוכל דיאטטי, טחון ואוכל רגיל. 

לכן נדרש כאן כוח אדם נוסף מעבר לרגיל.
רקלה בן אלטבט מציינת: בשונה מבתי חולים אחרים 
ע”י  אלא  במגשים,  מוגש  לא  אצלנו  האוכל  בארץ, 
עם  שבועית  הזמנה  פי  על  מחלקה-  בכל  מגישה 
מבקשים  שהחולים  המנות  את  המכין  המטבח, 
והיא מגישה  ואמורים לקבל על פי הייעוץ הדיאטטי, 

להם בחלוקה אישית.

רוטינת האוכל
עד  מ-7  המוגשת  לוינשטיין  בביה”ח  הבוקר  ארוחת 
9.30 בהתאם ללו”ז של המטופלים, הנה סטנדרטית 
על פי נהלי משרד הבריאות, ובנוסף יש מנות העשרה 

לחולים ספציפיים הזקוקים להן.
מזונות  גם  נותנים  “אנחנו  מציינת:  אלטבט  בן  רקלה 
להעשרה ולגיוון מעבר לדרישת משרד הבריאות, כמו 
טחינה, זיתים, טונה. אנחנו מנסים לפנק אותם כי ביה”ח 
לוינשטיין הנו בית חולים שיקומי שהופך לבית שלהם”.

איציק בג’ו מסביר: “האשפוז כאן ממושך, ולכן צריך לתת 
להם תחושה של בית - ותמיד זה מתחיל עם האוכל”.

ואיציק  ארוחת הצהריים מוגשת מ-12.00 עד 13.15 
בעצם  “הרכבנו  בגאווה  אומר  המטבח  מנהל  בג’יו 
ארבעה סוגי תפריטים שונים, עם שיפורים רבים כדי 
שייתנו מענה של חווית אוכל. אנחנו עולים מדרגה, כי 
גם לחולים מותר ומגיע להם ליהנות מחוויה קולינרית. 
תוספות  שתי  בשר,  סוגי  כחמישה  מוצעים  לכן 
פחמימות, שני מרקים, סלט או שניים - חי ומבושל, 

ירקות מאודים בהתאם לעונה”.

בתפריט הצהריים יש שתי מנות קבועות- דגים ושניצל. 
דגים בגיוון, כמו נסיכת הנילוס, סול, אמנון, מרלוזה, ועל 
העוף.  על  לא  גם  וכך  מוותרים  לא  אנשים   השניצל 
בין המנות המשתנות: שיפודים, גולש הונגרי, מוקפצים, 

אווז ומולרד.
לארוחת ערב: פיצות, פסטה פנה ברוטב נפוליטנה, גולש, 
תפוחי אדמה, שקשוקה, בורקסים, קוסקוס עם ירקות.

אין קינוחים בבית החולים לוינשטיין, אך מוגשים פירות 
העונה. בתחום העוגות, אופים כל יום מתוך רפרטואר 
פרג,  שטרודל,  תפוזים,  וניל,  שוקולד,  עוגות  הכולל 

וסוכרתיים מקבלים עוגות דלות סוכר.
“אני משתדל להגיע לרמת אוכל  בג’יו מסביר:  איציק 
בהתאם  לעובדים,  שמוגש  לאוכל  הזהה  למטופלים 
למגבלות מטופלים ולפעמים בתיבול מופחת כנדרש.
בית  שאנחנו  “מאחר  זה:  בנושא  מרחיבה  והדיאטנית 
חולים שיקומי, יש חולים שאוכלים מזון דייסתי בלבד 
בגלל בעיות בליעה. הם מקבלים אוכל מתוך המנות 
המוגשות- רק עשוי בבלנדר. יש האוכלים מנות רכות 
כמו קלופס, קציצה, גולש; ויש חולים עם קשיי בליעה 

שמקבלים נוזל כג’לי.

מה הלהיטים שלכם? 
עם  חולה  לכל  לקלוע  אנחנו משתדלים  בג’יו:  איציק 
המאכלים האהובים עליו. עשינו סקר שביעות רצון כדי 
למדוד הערכה, ולאחר עיבוד התוצאות נוכל להתאים 

שיפורים לתפריט.
בבדיקת העדפות בולטות מנות כמו פלאפל בפיתה, 

שקשוקה וקוסקוס.
 אוהבים דגים ברוטב, ואנחנו משתדלים לעשות חריימה 
זהה למקורי, וכך גם קוסקוס עם כל הירקות העשירים 

בפנים, המוגש עם עוף בצהריים ובלי בשר בערב.
“למכור”  אחרת  במחלקה  יום  כל  מבקר  קובי  השף 
את האוכל, כי לפעמים שף שנותן שירות אישי פותח 
אופקים למגישה ולמטופלים. יש תגובות טובות מאוד 
לכך. יש ועדת מזון בבית החולים שנפגשת פעם בחודש, 
ואנשי המטבח  נציג ההנהלה  נציגי מחלקות,  הכוללת 

והדיאטנית- במטרה לשפר את כל מערך המזון.

שמעתי שהיה אצלכם לאחרונה יום אסיאתי, 
איך הגעתם לכך ומה הוא כלל? 

החולים  לבית  הגעתי  עם  שלי  יוזמה  זו  בג’יו:  איציק 
איטלקי  יום  חודשיים החלטנו לעשות  לפני  לוינשטיין. 
בנוסח  ועוף  בולונז  ספגטי  עם  החולים,  בית  לכל 
מסאלה. היוזמה זכתה להתלהבות גדולה, ואז הוחלט 
בחודשיים-  פעם  אותו  ולהפעיל  הרעיון  את  לאמץ 
לחולים ולעובדים. המטרה לעשות משהו שונה וחווייתי. 
לצוות  סיפוק  גם  נותן  וזה  חיוביות,  תגובות  הרבה  יש 

עטורים  אנשיו  ראשי  היו  האסיאתי  שביום  המטבח, 
ובחדר האוכל נבנתה תפאורה מתאימה  עם בנדנות, 

והושמעה מוזיקה נכונה.
ברוטב  מולרד  עשיר,  תירס  מרק  בתפריט:  המנות  בין 
סצ’ואן, נודלס מוקפץ עם רצועות חזה עוף, אגרול ירקות 
ברוטב חמוץ מתוק, טופו מטוגן, אורז עם אגוזים ונבטים.

זה נשמע מאוד לא תפריט של בית חולים. 
מה הבא בתור? 

ופעם  אמריקאי,  דרום  או  צרפתי  אולי  בג’יו:  איציק 
אני  השפים  באיגוד  כחבר  ישראלי.  אוכל  יום  נעשה 
יודע שישראל מדורגת גבוה בתחום הקולינריה בעולם. 
יש לנו אוכל של קיבוץ גלויות, שנתפס יפה גם בתחום 

הקולינרי הבינלאומי.

יש לכם קשר קולינרי עם בתי חולים אחרים?
איצקי בג’יו: השף בני מבית חולים מאיר בכפר סבא 
היה באירוע האוכל האסייתי, ומשיחה איתו נראה כי 
בבית  דומה  מתכונת  אצלו  לאמץ  מעוניין  מאוד  הוא 

החולים, לפחות לסגל.
החולים  בתי  של  שפים  פורום  להקים  רעיון  העליתי 
של הכללית, ללמידה ותרומה משותפת, עם העברת 

רעיונות והפריה הדדית.
אני מקדם זאת עם השף גינדי מבית חולים קפלן, שגם 
הוא חבר באיגוד השפים. העליתי רעיון שטבחים שלי 

יעבדו שבוע בבית חולים אחר- ומשם יבואו אלינו.
המטרה היא לא לעשות כל הזמן הכל באותה דרך, 

ולפתוח אפשרויות.

רקלה , ספרי בבקשה על פעילות היחידה שלך
דיאטניות.  מורכבת משתי  היחידה  בן אלטבט:  רקלה 
בעיות  עם  למטופלים  בעיקר  יעוץ  נותנות  אנחנו 
תזונתיות; החל מהאכלה בזונדה- צינורית, בעיות בליעה, 
בעיות עיכול, כליות, פצעי לחץ, ורשימה ארוכה נוספת.

הכרוניות  הבעיות  עם  אלינו  מגיע  המשתקם  החולה 
שלו, כמו סוכרת, השמנה וכו’, ומטופל גם בהן מעבר 
עם  חולים  גם  יש  אלינו.  מגיע  הוא  בגללה  לפגיעה 

בעיות מורכבות.
מטרת היחידה מתן הזנה נכונה ומאוזנת לכלל המטופלים, 
עם ההתאמות הנדרשות למי שזקוקים לליווי הדיאטנית, 

כולל מעקב ובקרה עד לסיום הטיפול.
יש אצלנו שבע מחלקות, החל ממחלקת ילדים, טיפול 
שתי  יש  צינור.  דרך  המוזנים  הכרה,  מחוסרי   - נמרץ 
מחלקות שיקום נוירולוגי - אירוע מוחי, שם יש בעיקר 
בעיות בליעה ותת תזונה, שיקום לאחר פגיעה בעמוד 
השדרה, שיקום לאחר פגיעת ראש ושיקום אורטופדי- 

קטועי גפיים וכוויות, שם יש הרבה חולי סוכרת.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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מבצעות  אנחנו  לעתים  מצומצם,  שהצוות  מאחר 
שומנים  יתר  בנושאי  למטופלים  קבוצתית  הדרכה 

בדם, סוכרת והשמנה.
איציק בג’יו: הרכבת תפריט חייבת תמיד להיות מלווה 
בדיאטנית, כדי להגיע לשילוב הנכון והאיזון של אוכל 

גם טעים וגם מתעכל טוב.

מה אוכלים במחלקת ילדים? 
איציק בג’יו: החלטנו לבנות תפריט שונה מיוחד לילדים, 

גם כן על בסיס סקר שעשינו במחלקה הזאת.
נותנים  אותן  נקניקיות-  שניצל,  פסטה,  בחרו  הילדים 

פעם בשבועיים בהמלצת הדיאטנית.
המבורגרים  כמו  פוד,  ג’אנק  לקנות  רוצה  לא  אני 
נותן  לא  אני  לתפקיד  כניסתי  מאז  קנויים.  ושניצלים 
הכל  המבורגר.  גם  במטבח-  עשוי  אלא  קנוי,  אוכל 

מחומרים טבעיים. לנקניקיה אני נכנע.
יש  כי  אם  צ’יפס,  שמקבלת  היחידה  המחלקה  זו 
צ’יפס.  במיוחד  ומבקשים  שמתקשרים  מבוגרים  גם 

למורת רוחה של רקלה הדיאטנית.

אצלכם  השוהים  רבים  חולים  שיש  מאחר 
זמן רב, האם בני משפחה אוכלים אצלכם?

איציק בג’יו: יש אופציה לאכול בתשלום סמלי מסובסד 
ע”י בית החולים, ולהצטרף לאכול עם הסגל. שירות 

זה זוכה להיענות רבה עם בחירה מהמגוון.

שף קובי לשר, ספר לנו על פעילותך
חולים  בקופת  שנים   31 כבר  עובד  אני  לשר:  קובי 
כללית, מתוכן 15 שנים וחצי בבית החולים לוינשטיין. 
ליומיים  באים  לא  אנשים  בו  במקום  עובדים  אנחנו 
והדיאטנית  מהמנהל  דרישות  ויש  לחודשים,  אלא 

לשיפור האוכל וגיוונו.
אנחנו מחויבים לשמור על רמת תזונה גבוהה, על גיוון 

האוכל בצורה שוטפת, ולא לוותר על האיכות.
והרמה  גבוהות  הדרישות  חולים-  בית  שזה  למרות 
בהתאם. השאיפה היא להתייעל ולהשתפר במסגרת 

האפשרויות, ואנחנו מצליחים בכך.

מה אתה אוהב להכין?
מי  מאוד  המקצוע  את  אוהב  אני  לשר:  קובי  שף 
שאוהב את המקצוע אוהב את ה’להכין’. צריך לאהוב 

וזה מתבטא בצלחת.

איך אתם מסכמים את פעילותכם המשותפת?
איציק בג’יו: קובי נותן את הטאץ’ וכל מה שהוא נוגע 
בו יוצא טוב. אני מספר חודשים בתפקיד, וגיליתי בקובי 
איש מקצוע שמוכן לתת הרבה מעצמו, מוכן לקבל 
רעיונות חדשים ולתת להם ביטוי. רואים שקובי אוהב 

את המקצוע.
כשיש שיתוף פעולה בין השף, הדיאטנית וצוות הניהול- 
רואים את זה באוכל שמוגש על הצלחת. הכל נעשה 

מתוך תודעת שירות גבוהה יחד עם מקצועיות.
בן אלטבט: שלושתנו עובדים בשיתוף פעולה  רקלה 

הדוק, והחולה תמיד במרכז.
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ד”ר ודים בלובשטיין 
מונה לסגן מנהל מחלקת 

שיקום נפגעי שדרה 
בביה”ח לוינשטיין

למחלקה לשיקום נפגעי שדרה בבית 

החולים לוינשטיין התמנה לאחרונה 

סגן מנהל חדש - ד”ר ודים בלובשטיין. 

במסגרת תפקידו אחראי ד”ר בלובשטיין על המערך 
 השיקומי של מטופליו הכולל פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק 
בלובשטיין  ד”ר  אחראי  בנוסף  פסיכולוגי.  טיפול  וכן 

על הדרכת רופאים וסטודנטים צעירים בביה”ח.
 ד”ר בלובשטיין, 49, סיים את לימודי הרפואה ברוסיה 
והתמחה שם ברפואה פדיאטרית. בשנת 93’ עלה 
לארץ, סיים התמחות ברפואה שיקומית ומאז עובד 
בביה”ח לוינשטיין כרופא בכיר במחלקה לנפגעי שדרה.

בית חולים לוינשטיין הנו בית החולים היחיד מסוגו 
רפואה  שירותי  המספק  בישראל  ביותר  והגדול 

ייחודיים ומקיפים בתחום השיקום.
לוינשטיין  בביה”ח  שדרה  נפגעי  לשיקום  המחלקה 
הינה המחלקה הגדולה ביותר לשיקום נפגעי שדרה 
כוללני  טיפול  המספקת  התיכון  ובמזרח  בישראל 
 הנדרש בפגיעות שונות בעמוד השדרה ובחוט השדרה. 
פגיעות  למחלקה  המגיעים  המטופלים  למרבית 
בחוט השדרה, פגיעות בעצבים היקפיים או הפרעות 

תפקוד על רקע כאב הקשור לעמוד השדרה.
מחקריה,  בזכות  כולו  בעולם  מוכרת  המחלקה 
בתחום  ידע  של  בינלאומית  בהפצה  מעורבותה 
ונמצאים  בה  ייחודיים שפותחו  אבחון  וכלי  עיסוקה 

בשימוש נרחב. 
חוט  נפגעי  לשיקום  במחלקה  שפותח   ,SCIM-ה 
השדרה בלוינשטיין, הוא כלי מיוחד להערכת התפקוד 

ותוצאות השיקום ונחשב היום לטוב מסוגו בעולם.

לוינשטיין  החולים  בית  עובדי  של  מכובדת  נציגות 
חלק  לקחה  משפחותיהם  ובני  הכללית  מקבוצת 
חול  במהלך  ירושלים  עיריית  של  המרכזי  באירוע 

המועד סוכות - צעדת ירושלים המסורתית.
המשלחת, שאורגנה על ידי עדה אליחי ואסתר רגב, 
כללה כ-50 איש והצטרפה ב-6 באוקטובר ל-70 
ברחובות  שונים  במסלולים  שצעדו  הצועדים  אלף 

הבירה. 
הצועדים היו במצב רוח מרומם, ציינו שהיה כיף גדול 

ומבטיחים לחזור ולצעוד בשנה הבאה!
המשלחת של ביה”ח לוינשטיין בצעדת ירושלים עם דגל ביה”ח.

עובדי בית החולים לוינשטיין הצטרפו לצועדים 
בצעדת ירושלים המסורתיתמהארץ ומחו”ל 

הנהלת בית החולים 

מברכת את 

גב' שרה אברבוך 

וצוות המחלקה 

לריפוי בעיסוק על זכייתכם 

בתעודות הצטיינות בהוראה 

מטעם אוניברסיטת ת"א, 

אוניברסיטת חיפה 

והאוניברסיטה העברית.

הנהלת בית החולים 

מברכת את 

גב’ איתנה טבקרו 

וצוות ההדרכה הקלינית 

על זכייתם בפרס 

ע”ש מר נפתלי רוסמן 

לשנת 2009

הישגים בספורטיאדה 
2009

אירוע  באילת  התקיים  אוקטובר  בחודש 
מספר  השתתפו  בו  המסורתי  הספורטיאדה 

מרשים מעובדי ביה”ח במגוון ענפי ספורט.
זכו בפרסים:

*נחמן זילדמן, מנהל חשבונות ראשי בבית החולים 
מזה 28 שנה, זכה במקום הראשון בטניס. 

בתחביב  ומשקיע   25 מגיל  טניס  משחק  נחמן 
ימים  הזה הרבה מזמנו הפנוי. הוא משחק ארבעה 
בשבוע במרכז הטניס העירוני של רעננה ומשלב גם 
אימוני כושר. בעתיד הוא מתכנן להמשיך ולשפר את 
הביצועים בספורט הלא פשוט הזה מבחינה טכנית 
ומנטלית ולהוסיף גביעים נוספים לאוסף שכבר שיש 

לו מתחרויות קודמות בהן השתתף.
השלישי  במקום  זכתה  הבנות  כדורסל  *קבוצת 
בליגה. הקבוצה הוקמה לפני כארבע שנים ביוזמתה 
של עדה אליחי העובדת ככוח עזר בביה”ח. הבנות 
בבית  העבודה  שעות  אחרי  לשבוע  אחת  נפגשות 

ספר אוסטרובסקי ברעננה. הקבוצה מונה 11 בנות.
כל הכבוד לזוכים ויישר כוח לכל שאר הספורטאים 

שייצגו את בית החולים!
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ביותר עם מוניטין של שנים  והטוב  ו אנו מתחייבים לשירות המקצועי  לצרכי הלקוח 
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איציק הליצן הגיע יחד עם 22 סטודנטים לליצנות 
רפואית בהדרכתו, לביקור בבית החולים לוינשטיין. 
הביקור כלל סיור צבעוני ומשמח במיוחד בין 
החולים  בית  של  השונות  במחלקות  המטופלים 
הליצן  איציק  של  מרכזי  מופע  מכן  לאחר  ומיד 
שהתקיים ברחבת הדשא של ביה”ח. המטופלים 
שירדו למופע נהנו גם מדוכני מזון ושתייה שאיציק 

הליצן דאג להביא יחד איתו.

החולים  לבית  במיוחד  חמה  פינה  הליצן  לאיציק 
לוינשטיין: אביו עזרא, שהגיע אף הוא לביקור, עבר 
לפני מספר שנים אירוע מוחי ואת תהליך השיקום 
“מאז הקשר  לוינשטיין.  בבית החולים  ממנו עבר 
ביני לבין בית החולים הוא קשר חם ואוהב ובכל 
את  לשמח  לכאן  מגיע  אני  יכול  שאני  הזדמנות 

המטופלים והצוות”, מציין איציק הליצן. 

והשחקן טוביה צפיר הפתיע את מטופלי  הבדרן 
משמח  לביקור  כשהגיע  לוינשטיין  החולים  בית 
בית  של  הטיפולים  ובקומת  הילדים  במחלקת 
הבוקר במשתקמים  החולים, העמוסה בשעות 

העוברים טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק. 
טוביה צפיר לא הגיע בידיים ריקות, הוא חילק לילדים 
 המאושפזים במחלקת הילדים קלטות DVD של 
הסדרה “טובי דובי” בכיכובו, ולמאושפזים הבוגרים 

ממתקים. 
המשתקמים  עם  מהמפגש  מאוד  התרגש  צפיר 
יום  בכל   - שלהם  מהאופטימיות  והתפעל 

את  גם  בירך  טוביה  ומשתפרים.  מתקדמים  הם 
מעריך  הוא  כי  וציין  לוינשטיין  החולים  בית  סגל 

מאוד את המסירות והמקצועיות.
שרון,  קובי  לביה”ח  להביא  דאג  צפיר  טוביה  את 
ניצול תאונת דרכים שהיה מחוסר הכרה ועל כיסא 
החולים  בבית  ארוך  שיקום  תהליך  עבר  גלגלים, 
לדבר  למד מחדש  בין השאר  לוינשטיין שבזכותו 
וללכת. היום קובי עומד על רגליו, מתפקד היטב 
את  להנעים  הנוכחיים  חייו  משאבי  את  ומנצל 

זמנם של המאושפזים כיום בבית החולים. 

סגן שר הבריאות התחייב 
לסייע ככל שניתן להשלמת בניית מגדל 

האשפוז החדש של ביה”ח לוינשטיין

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, הגיע בחודש 
מטלון,  משה  ח”כ  עם  יחד  האחרון,   דצמבר 
חי-עם,  איתן  ד”ר  הבריאות,  משרד  מנכ”ל 
נוספים ממשרד הבריאות לביקור בבית   ובכירים 

החולים לוינשטיין.
בבית  השר  סגן  של  הראשון  ביקורו  זה  היה 
החולים לוינשטיין מאז נכנס לתפקידו והוא נערך 
חולים  בתי  חטיבת  ראש  סמנכ”ל  בהשתתפות 
בכללית, ד”ר אהוד דוידסון, מנהל ביה”ח לוינשטיין 
החולים  בתי  מנהלי  איגוד  כיו”ר  גם  המכהן 
ההנהלה  צוות  וכל  הרט,  יעקב  פרופ’  בישראל, 

הבכירה של ביה”ח.
הצגת  כלל  ביה”ח,  מנהל  של  בהובלתו  הביקור, 
ביקור  השיקומי,  ביה”ח  של  הכוללת  הפעילות 
ביקור  בעיסוק,  והריפוי  הפיזיותרפיה  במחלקות 
ביקור באחת  וכן  נפגעי שדרה  במחלקת שיקום 

משתי המחלקות לשיקום נוירולוגי.
הפעילות  מהיקף  התרשם  השר  סגן 
והתעניין  לוינשטיין  ביה”ח  צוות  והמקצועיות של 
המגוונים  והפרא-רפואיים  הרפואיים  בטיפולים 
פגש  הסיור  במהלך  ביה”ח.  למטופלי   המוצעים 
 מספר מטופלים ושמע מהם על הטיפול המסור 
את  הביע  ולסיום  מהצוות  מקבלים  הם  אותו 

הערכתו לעבודת הקודש הנעשית במקום.
“אני שמח  ציין בתום הביקור:  סגן שר הבריאות 
הינו  לוינשטיין  ביה”ח  היום.  הביקור שקיימנו  על 
בי”ח מיוחד שאנשים שוהים בו בתקופות הקשות 
ביותר של חייהם, אם המטופלים עצמם ואם בני 
משפחותיהם, וככזה הוא ראוי להיות בית חולים 
כי  ספק  אין  משופרים.  ואף  הולמים  תנאים  עם 
מגדל האשפוז החדש הכרחי להמשך הפעילות 
אסייע  כי  כאן  מכריז  אני  ביה”ח,  של  המבורכת 
ככל שניתן להשלמת מגדל האשפוז ואני אישית 

אעשה את כל הדרוש כדי שזה יקרה בקרוב”.

סגן השר במהלך הביקור כשהוא משוחח עם מטופל במחלקה 

לריפוי בעיסוק בביה”ח לוינשטיין, משמאלו מנהל בית החולים 

לוינשטיין, פרופ’ יעקב הרט.

איציק הליצן ומשלחת סטודנטים לליצנות רפואית 
העלו חיוכים בבית החולים לוינשטיין

“סבא טוביה” הפתיע את מטופלי בית החולים לוינשטיין

טוביה צפיר מבקר מטופל במחלקת הריפוי בעיסוק 

של בית החולים לוינשטיין. 
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דרום  רעננה  ויצ”ו  נשות 
במחלקת  קסום  בביקור  אמריקאי 

הילדים של בית החולים לוינשטיין

קבוצת דוברי הספרדית של ויצ”ו רעננה, המכונה 
הגיעו  אמריקאי,  דרום  רעננה  ויצ”ו  נשות  גם 
בית  של  הילדים  במחלקת  משמח  לביקור 
החולים לוינשטיין והביאו איתן את גוסטבו הקוסם 
שהצליח לגייס את כל הילדים במחלקה לשעה 

של כיף וקסמים.
מחלקת הילדים בבית החולים לוינשטיין קולטת 
הארץ  רחבי  מכל   3-18 בגילאי  נוער  ובני  ילדים 
נכות.  ומחלות שגורמות  לאחר שנפגעו בתאונות 
הקשים  המקרים  בשיקום  מצטיינת  המחלקה 

ביותר.
מההפוגה  נהנו  מאוד  משפחותיהם  ובני  הילדים 
התכבדו  ואף  פשוטה  הלא  הטיפולים  בשגרת 
בחטיפים וממתקים שחולקו להם על ידי קבוצת 
מרטה  הקבוצה,  יו”ר  של  בראשותה  הנשים 

אברוצקי.

גוסטבו  עם  יחד  אמריקאי  דרום  רעננה  ויצ”ו  נשות  בתמונה: 

הקוסם מהביקור במחלקת הילדים בבית החולים לוינשטיין.

הבריאות,  שר  סגן  ובראשה  מבולגריה   משלחת 
לוינשטיין,  ולרי מיטרב, ביקרה בבית החולים  ד”ר 
ביותר  הגדול  העצמאי  השיקומי  החולים  בית 
בישראל המספק שירותי רפואה מקיפים בתחום 
השיקום. המשלחת הגיעה במטרה לבחון שיתוף 
פעולה עם צוות בית החולים להקמת מרכז שיקום 

באחד מבתי החולים בבולגריה. 
יולי טרגר, סגן מנהל ביה”ח לוינשטיין, הוביל  ד”ר 
השיקום  תחום  בהצגת  אותו  ופתח  הביקור  את 
הרפואי בכללותו תוך מתן דגש לשירותים והרפואה 

השיקומית הקיימים במדינת ישראל.
בהמשך נפגש סגן השר עם מנהל ביה”ח, פרופ’ 
ואף  לוינשטיין  ביה”ח  את  לו  שהציג  הרט,  יעקב 
סייר עימו בחלק ממחלקות האשפוז והמחלקות 

הפרא-רפואיות הפועלות בבית החולים.
סגן שר הבריאות של בולגריה ציין במהלך הביקור 
כי שמו של בית החולים לוינשטיין הולך לפניו והוא 
בטיפול  הצלחותיו  בזכות  במיוחד  בבולגריה  נודע 

בחולים מחוסרי הכרה על רקע של חבלות ראש.
לדברי סגן השר, תחום השיקום אינו מפותח כלל 
לרפואה פרטית הם  וכיום עם המעבר  בבולגריה 
אין  אך  במדינה  שיקום  שירותי  לפתח  מעוניינים 
במסגרת  זאת.  לעשות  שמסוגלים  מקצוע  אנשי 
החלטתו של משרד הבריאות בבולגריה לקדם את 
הנושא ולהקים מרכז שיקום באחד מבתי החולים, 
נוצר הקשר עם סגן מנהל ביה”ח לוינשטיין ונערך 

הביקור בישראל. 
ד”ר טרגר מוסיף: “המשלחת מבולגריה התרשמה 
הבריאות  שר  סגן  והישגיו,  החולים  מבית  מאוד 
הביע רצון לעבוד בשיתוף פעולה ולהוציא לפועל 
את הרעיון להקמת מרכז השיקום במדינתו. חשוב 
לדעת כי הצוות הרפואי של ביה”ח עובד בשיתוף 
לא  ומסייע  נוספות  במדינות  קולגות  עם  פעולה 
פעם בפיתוח שירותי שיקום במקומות שבהם אין 

שיקום או מודעות לשיקום”.

תמונה מהביקור, מימין לשמאל: עמי מגדסי, 

מנהל המרכז, אריה יוסף, רכז מגמת עיבוד 

המוסד  מנכ”לית  דומיניסיני,  אסתר  שבבי, 

שבבי.  עיבוד  בסדנת  בביקורה  לבטל”א 

צילום: דפנה בראל

סגן שר הבריאות של בולגריה
ביקר בבית החולים לוינשטיין

בתמונה, מימין לשמאל: ד”ר יולי טרגר, סגן מנהל ביה”ח לוינשטיין 

וד”ר ולרי מיטרב, סגן שר הבריאות הבולגרי.

מנכ”לית הביטוח הלאומי בביקור במרכז להכשרה ושיקום מקצועי: 
“אני מאמינה שיש אוכלוסיית יעד ענקית למרכז שלכם ופוטנציאל גדול להרחבת 

מספר התלמידים שפוקדים אותו”

מנכ”לית המוסד לביטוח לאומי, אסתר דומיניסיני, 
הגיעה יחד עם סגניתה אילנה שרייבמן ועם צוות 
סלפון,  ברוריה  את  הכולל  במוסד  השיקום  אגף 
לביקור  סגניתה,  סטינגר,  וכרמל  האגף  מנהלת 
במרכז להכשרה ושיקום מקצועי הממוקם בסמוך 

לבית החולים לוינשטיין.
מנהל  הרט,  יעקב  פרופ’  ידי  על  נפתח  הביקור 
ביה”ח לוינשטיין, בהצגת השיקום המקצועי כחלק 
הדגיש  הרט  פרופ’  הכולל.  השיקומי  מהמערך 
את החשיבות הרבה של ערך העבודה להצלחת 
השיקום דווקא במקרים הקשים. “מטרתנו בביה”ח 
להחזיר את כל מי שמגיע אלינו לביתו, לקהילתו 
ולחיי יצירה ועבודה. לימוד מקצוע חדש לנכים וגם 
מהצלחת  נפרד  בלתי  חלק  הוא  שבהם,  לקשים 

השיקום”, ציין.
עמי מגדסי, מנהל המרכז, דיבר על המטרה להחזיר 
 בעלי מוגבלויות פיזיות, תקשורתיות, קוגניטיביות או 
שיקום  מתן  באמצעות  העבודה  לעולם  נפשיות 
ומלווה  משוקם  לכל  אישית  המותאם  מקצועי 
לאורך כל הדרך בטיפול תומך עד לשלב ההשמה 

בעולם העבודה האמיתי.
הלאומי  הביטוח  מנכ”לית  בפני  הוצגו  בביקור 
תעסוקתי  ייעוץ  על  דובר  בעבודה,  השמה  סקרי 
וניתנה  מקצועי  וגיבוש  לבחירה  כאמצעי  ואבחון 
שמפעיל  מיוחדות  תוכניות  לגבי  אינפורמציה 
מינימום  שכר  למקבלי  אבחון  בהם:  המרכז, 
מותאם, תוכנית להחזרת מקבלי הבטחת הכנסה 

לעולם העבודה, תוכנית השמה לאקדמאים.
החשיבות  את  סיכם  המרכז,  יו”ר  פינצי,  שמואל 
לפעילות  מגבלה  בעלי  אנשים  בהחזרת  הגדולה 
בקהילה, לעבודה מקצועית בשוק החופשי כחלק 

מהשלמת רצף תהליך השיקום. 
המרכז  בסדנאות  סיור  התקיים  המפגש  בסיום 
מהפעילות  התרשמה  הלאומי  הביטוח  והנהלת 

משיחות שקיימה עם משוקמים.
הלאומי,  הביטוח  מנכ”לית  דומיניסיני,   אסתר 
יעד  אוכלוסיית  “אני מאמינה שיש  בביקור:  ציינה 
להרחבת  גדול  ופוטנציאל  שלכם  למרכז  ענקית 
העובדה  אותו.  שפוקדים  התלמידים  מספר 
שהינו  לוינשטיין  לבי”ח  בצמוד  ממוקמים  שאתם 
שלכם  המיקום  את  הופכת  שיקומי,  חולים  בית 
לדרוש  יהיה  שנכון  חושבת  אף  ואני  לאידיאלי 
יגיעו  הנכים  מאוכלוסיית  שחלק  אובליגטורית 
השיקום  תום  עם  מקצועי  שיקום  להמשך  לכאן 
ברצונה  כי  עוד  ציינה  דומיניסני  שלהם”.  הרפואי 
לקבל עדכון על כל בוגרי המרכז בשנת 2009, “אני 
יותר  הרבה  ייצור  למפעל  יהפוך  מצפה שהמרכז 
למשל  פעולה  שיתוף  לקיים  נוכל  כי  ייתכן  גדול. 
עם התאחדות התעשיינים שלהם אני יודעת שיש 
ועיבוד שבבי  גבוה למקצועות כמו רתכים  ביקוש 

מחשב”, הוסיפה.
במרכז להכשרה ושיקום מקצועי ליד בי’ח לוינשטיין 
ברעננה תוכנית שיקום והכשרה מקצועית מקיפה 
ומגוונת המותאמת לבעלי מוגבלויות ונכויות שונות. 
המרכז משלב אבחון תעסוקתי, דרך ליווי ותמיכה 
ועובדי השמה המסייעים  של עובדים סוציאליים 
בו.  והתמדה  מקצועי  עבודה  מקום  במציאת 
במקביל ללמידת מקצוע, מוקנות ללומד מיומנויות 

המכינות אותו לעולם העבודה. 
למרכז אחוזי השמה גבוהים של 66 עד 71 אחוזי 

הצלחה בהשמת בוגריו בעבודה.
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טל: 09-7709030 או 09-7709916

פקס: 09-7709182 או 09-7744829

מנכ”לית העמותה: שולה מליק

054-6474122

בקרו במיני-סייט שלנו:

http://www.twisted.co.il/site

עמותת ידידי בית לוינשטיין

גם השנה ערכה עמותת הידידים של בית לוינשטיין, 
 100FM רדיוס  עם  ובשיתוף  מלצר  ארז   בראשות 
יום התרמה מיוחד בהנחייתו של מני פאר. במסגרת 

יום ההתרמה נאספו כמיליון ₪.

הכספים שנאספו מיועדים להקמת מחלקת שיקום 
הנבנה  החדש  האשפוז  במגדל  חדשה  ונוער  ילדים 
בימים אלו, המיועדת לילדים בגילאי 3-18 הסובלים 
נפגעי פעולות  או שיתוק כתוצאה ממחלה,  מנכויות 

טרור, תאונות דרכים ותאונות אחרות.
המחלקה החדשה תמוקם בקומה הרביעית במגדל 
האשפוז החדש ותכלול חדרי אשפוז מרווחים ברמת 
המאושפזים  למשפחות  שיאפשרו  גבוהה  מלונאות 
ממושכות.  תקופות  מיטתם  סביב  לשהות  הקטנים 
כחצר  שתשמש  פטיו  רחבת  מתכוננת  כן  כמו 

משחקים לילדים.

השלישית  השנה  זו  שנערך  ההתרמה,  יום  את 
 ברציפות באדיבות רדיוס 100FM, הנחה, כמידי שנה, 
ארז  וביניהם  המשק  בכירי  חלק  בו  ונטלו  פאר  מני 
ויו”ר עמותת  יו”ר גדות כימיקלים  וסגן  מלצר, מנכ”ל 

הידידים של בית לוינשטיין; יקי ודמני, מנכ”ל אלקטרה 
 ;100FM רדיוס  מנכ”ל  בסט,  בן  דוד  צריכה;  מוצרי 
מנכ”ל  הוכמן,  אבי  קרגו;  פליינג  מנכ”ל  ולדמן,  אבי 
וקיימות  תכנון  סמנכ”ל  אנג’ל,  אורנה  ישראל;  דואר 
בחברת שיכון ובינוי; יהודה בן חמו, ראש עירית כפר 
סיני,  משה  רעננה;  עירית  ראש  חופרי,  נחום  סבא; 
ראש עירית ראש העין ועמיר ריטוב, ראש המועצה 

האזורית לב השרון.
בשל החשיבות הרבה של יום ההתרמה, גם מיטב 
סייעו  השאר  בין  לפרויקט.  התגייסו  ישראל  אמני 
באולפן,  שהתארח  משה  שגב  השף  בהתרמה 
האומנים: שלומי שבת, רון שובל, בועז שרעבי, אורנה 

דץ ואחרים. 

בית  ידידי  עמותת  מנכ”לית  מליק,  שולה  לדברי 
לוינשטיין  בית  השיקומי  החולים  “בבית  לוינשטיין, 
נעשית עבודת קודש ואנו שמחים וגאים בכך שבכירי 
לפרויקט  נרתמו  בארץ  האמנים  ובכירי  המשק 
המשותף עם רדיוס 100FM על מנת לסייע ולהקל 
אותו  הארוך  השיקומי  וההליך  ההתמודדות  על 

נאלצים לעבור הילדים המאושפזים במקום”.

כמיליון ש”ח נאספו במהלך יום ההתרמה של רדיוס 
100FM ועמותת הידידים של בית לוינשטיין

בין השעות בנובמבר,  ב-17  מני פאר, התקיים  בהנחייתו של  הרדיופוני,  יום ההתרמה 

ישראל אמני  ומיטב  המשק  בכירי  ערים,  ראשי  בו  השתתפו  בערב.   6 ועד  בבוקר   9

בבית  הילדים  למען   100FM רדיוס  באולפני  ההתרמה  מיום  תמונות 

החולים לוינשטיין. 

למעלה: יהודה בן חמו; ראש עיריית כפר סבא, שולה מליק; מנכ”לית 

בית  מנהל  הרט;  יעקוב  פרופ’  באמצע:  פאר.  ומני  הידידים  עמותת 

החולים, אביהו קריצר; ששוקם בלוינשטיין, עם ארז מלצר; מנכ”ל וסגן 

יו”ר גדות כימקלים ויו”ר עמותת ידידי בית לוינשטיין. למטה: אבי הוכמן; 

אורנה  צריכה,  מוצרי  אלקטרה  מנכ”ל  ודמני;  יקי  ישראל,  דואר  מנכ”ל 

אנג’ל; סמנכ”ל תכנון שיכון ובינוי, דויד בן בסט; מנכ”ל רדיוס 100FM וסגן 

יו”ר עמותת הידידים, השף שגב משה; שדרן הרדיו ומתנדבות העמותה.

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב



לתרומות ניתן לפנות 

לטל. 09-7709094 

leabaruch@clalit.org.il :או למייל

כולנו יחד למען מגדל האשפוז החדש

מגדל האישפוז החדש יבנה לגובה של 9 קומות ושטחו 

הכולל כ-10,000 מ”ר.  

עלותו הכוללת של מגדל האשפוז כ-90,000,000 ₪. 

ומודרניים,  מרווחים  אשפוז  חדרי  בתוכו  יכלול  המגדל 

להיחנך  צפוי  והוא  למאושפזים  מתקדם   ציוד 

בתחילת שנת 2012.

הסתיים השלב הראשון בהקמת מגדל 
האשפוז: השלמת השלד
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 אווירה מיוחדת ושמחה במיוחד שררה בבית החולים 
וסלבריטאים  אומנים  של  הגיעם  עם  לוינשטיין 
בני  המאושפזים,  לביקור  הראשונה  מהשורה 
לפורים  הפנינג  במסגרת  והצוות,  משפחותיהם 

שארגנה עמותת “בראשית”. 
לסייע  במטרה  שהוקמה  “בראשית”,  עמותת 
לה  הפכה  בישראל,  יכולת  מועטות  למשפחות 
 למנהג לקיים אירוע לכבוד חג הפורים בבית החולים 
העשירית  השנה  זו  תרומה.  כולו  שכל  לוינשטיין 
בית  עבור  האירוע  את  העמותה  מקיימת  בה 

החולים לוינשטיין.
 השנה הביאו חברי העמותה שורה מכובדת וארוכה 
כהן  איציק  וסלבריטאים:  אומנים  של   ביותר 
 ומייקל לואיס, כוכבי התוכנית “רוקדים עם כוכבים”; 
בר  ויעל  מיכל  שמיר,  קרין  ביק,  נועה  הרווקות 
השחקנים  משה;  שגב  השף  ה”רווק”;  מתוכנית 
 עמוס תמם, חיים זנתי, גיל דסיאני-ביטון, דני שטג; 
וסיון  שמלי  איציק  הזמרים  ציון;  נאור  הבדרן 
ממשפחת תאקט, אלי לוזון, ירמי קפלן ויוני רועה. 
בליווי  העמותה  חברי  עם  יחד  עברו  האומנים 
הקצב”,  מרכז  ו”טמ-טמ  “גונגומה”   המתופפים 
שרו,  החולים,  בית  של  השונות  המחלקות  בין 
שימחו, הצטלמו וחילקו משלוחי מנות למטופלים, 

בני משפחותיהם וצוות העובדים בבית החולים. 
תהלוכת האומנים לא פסחה כמדי שנה גם על 
יחידת טיפול נמרץ של בית החולים בה מאושפזים 
חולים מחוסרי הכרה או כאלה הנמצאים בהכרה 
במיוחד  רבה  אנרגיה  השקיעו  שם  מינימאלית, 
הצעירים  המאושפזים  אחד  של  מיטתו  סביב 
מחוסר הכרה לאחר תאונת דרכים כשלצידו אימו 
ודודתו. מיותר לציין כי ההתרגשות של האומנים, 

המשפחות והצוות הייתה גדולה.
במהלך היום הוצבו בבית החולים עמדות יצירה 
ללא  ושתייה  מזון  דוכני  מתנפחים,  ומתקנים 
של  מוסיקלי  מופע  כלל  הערב  אירוע  תשלום. 

הזמרים ירמי קפלן, אלי לוזון ויוני רועה.
ציין:  לוינשטיין,  ביה”ח  מנהל  הרט,  יעקב   פרופ’ 
“אנו מעריכים מאוד את הפעילות של אנשי עמותת 
צ’פניק  אלי  שילה,  סמדר  ובראשם   “בראשית” 
והמפיק רוני רחמים למען בית החולים לוינשטיין. 
צוות בית החולים והמטופלים מחכים בדריכות מדי 
שנה לקיום האירוע המסורתי בפורים וגם השנה 
האירוע היה מוצלח ביותר והכניס הרבה אבק של 
כוכבים, צחוק, שמחה וכיף למסדרונות. אני מברך 
הסלבריטאים  האומנים,  העמותה,  אנשי  את 
והחברות שנרתמו לעשות למטופלים שלנו שמח 

ביום המיוחד הזה”. 

במסגרת הפנינג פורים שארגנה עמותת “בראשית”

אומנים וסלבריטאים מילאו את מסדרונות 

בית החולים לוינשטיין ושימחו את המאושפזים

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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ובראשם  הביטחון  מערכת  בכירי  השתתפו  באירוע 
 שר הביטחון אהוד ברק וראש אכ"א, האלוף אבי זמיר; 
יו"ר ארגון נכי צה"ל, חיים בר; יו"ר האגודה למען החייל 
יעקב  לוינשטיין, פרופ'  אביגדור קהלני; מנהל ביה"ח 
הרט; חברי עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין דוד 

בן בסט ושולה מליק וצוות בית החולים.
בנאומו של שר הביטחון אהוד ברק  נפתח  האירוע 
שציין בדבריו כי הוא רוצה להעלות על נס את מערכת 
השיקום כולה והאנשים הנפלאים בביה"ח לוינשטיין. 
בהזדמנויות  לו  יצא  כי  לנוכחים  סיפר  הביטחון  שר 
שונות להגיע לביה"ח לוינשטיין עם לוחמים ומפקדים 
שנראו במצב שאין סיכוי לצאת ממנו ובזכות עבודת 
כל  כי  אמר  עוד  לחיים.  חזרו  לוינשטיין  ביה"ח  צוות 
עם ישראל חייב תודה לצוות ביה"ח לוינשטיין כמאמר 
חז"ל-כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם שלם. 
מצדיעים  "אנו  ברק:  אהוד  השר  אמר  דבריו  בסיום 
כמיטב  ונעשה  נתמוך  מחבקים,  אוהבים,  לפצועים, 

יכולתנו לסייע להם".
להדלקת  הביטחון  לשר  הצטרפו  מכן  לאחר  מיד 
ארגון  יו"ר  אכ"א,  ראש  זמיר,  אבי  האלוף  החנוכייה: 
נכי צה"ל, חיים בר, יו"ר האגודה למען החייל, אביגדור 
לוינשטיין,  ביה"ח  מנהל  הרט,  יעקב  פרופ'  קהלני, 
בן  שרי  צה"ל:  פצועי  של  ונציגים  שני,  ויאיר  אורה 

ארויה, משה אחרק, כפיר לוי. 
פרופ' יעקב הרט, מנהל ביה"ח, פנה לפצועים בנאומו 
או  הכרה  אלינו מחוסרי  הגעתם  "רבים מכם   ואמר: 

משותקים אחרי פציעה במלחמה, בפעילות נגד טרור 
ושרים".  חוגגים  כאן  אתם  והיום  בצבא,  בתאונות  או 
פרופ' הרט הוסיף: "בימים אלה מציינים שנה למבצע 
שכל  בגאווה  לכם  לספר  יכול  ואני  יצוקה"  "עופרת 
לוינשטיין  החולים  לבית  שהגיעו  הפצועים  החיילים 
ממבצע זה כבר השתקמו ושוחררו מהאשפוז המלא 

לביתם".
בחלקו השני של הערב, לאחר ארוחת ערב חגיגית, 
התקיימו הופעות תוססות של מרגלית צנעני ולהקתה, 
ברוקדים  התמלאה  הרחבה  כהן.  ויזהר  אדם  עומר 
נפגעי  ישראל,  פצועי מלחמות צה"ל מכל מלחמות 
טרור, חלקם ישובים בכיסאות גלגלים וחלקם עומדים 

על רגליהם, כולם רוקדים, שרים ושמחים.
בסיום הערב התקיימו הגרלות וחולקו פרסים, כמו כן 
כל משתתף באירוע זכה לקבל בכניסה חבילת שי 
של  מתרומות  והורכבה   ₪ ב-500  מוערך  שערכה 

גופים שונים! 
שנים  במשך  בהתנדבות  פועלים  שני  ויאיר  אורה 
רבות למען פצועי צה"ל פגועי חבלה מוחית בביה"ח 
יקיר  "אות  את   2008 בשנת  קיבלו  ואף  לוינשטיין, 

העיר רעננה" על פעילותם.
מזמנם  תורמים  לחייהם,  השישים  בשנות  הזוג,  בני 
לאורך  קשר  על  עימם  ושומרים  הנפגעים  למען 
השנים, בארגון אירועי חג, מפגשים חברתיים, נופשים 

ותחרויות ספורט.

שר הבטחון חגג את החנוכה עם מאות מפצועי 

צה”ל, כוחות הביטחון ומשוקמי ביה”ח לוינשטיין

כ-500 איש הגיעו ב-12 בדצמבר, נר שני של חנוכה, לחוות רונית כדי לקחת חלק באירוע 
הצדעה מסורתי לפצועי צה”ל, כוחות הביטחון ומשוקמי ביה”ח לוינשטיין, שארגנו בני הזוג 

אורה ויאיר שני בשיתוף עם ארגון נכי צה”ל וביה”ח לוינשטיין.
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מרכז לאבחון ושיקום 
כישורי נהיגה

ריכזנו עבורכם מספר טיפים לנהיגה בטוחה:

•תקינות הרכב חשובה תמיד, לא רק לפני הטסט השנתי.  	
•לחץ אוויר תקין בצמיגים חוסך חיים וגם דלק. 	

• חגורת בטיחות לכולם, גם בנסיעות קצרות בתוך העיר. תאונות 	
רבות מתרחשות ממש ליד הבית.  

• אם שותים- לא נוהגים- אלכוהול גורם לפגיעה ביכולת הקשב 	
ולירידה במהירות התגובה.  

•עייפות- קטלנית כמו אלכוהול. עייף? סע במונית 	
•לא לעצור בשוליים! ואם אין ברירה להקפיד להראות. 	

•שתי הידיים על ההגה. השליטה על ההגה הרבה יותר טובה. 	
•נכנסים לרכב- מכבים את הטלפון הסלולרי.  	

•בתוך העיר- סע לאט!! אין לדעת... 	
•הסעת ילדים שעוצרת בתחנה- אין לעקוף!!! 	

• לא לגנוב את הצומת בכתום- עדיף לעצור ולהפסיד כמה 	
שניות מאשר להפסיד את החיים!!  

•לפני צומת, כל צומת )!!(, להוריד קצת את הרגל מהגז. 	
•להדליק אורות- זה לא עולה לך יותר. חשוב לראות ולהראות. 	
• גם אם אתה נהג מצוין, תמיד קח בחשבון- יש עוד נהגים, אולי 	

פחות טובים, סביבך. לכן- סע לאט!  

שלנו  היומיום  בחיי  מרכזי  תפקוד  היא  הנהיגה 
מאפשרת  שהחברה  בסיסית  לזכות  ונחשבת 

לפרט. 
אין ספק כי הנהיגה משפיעה באופן ישיר על איכות 
חייו של האדם. נהיגה מאפשרת עצמאות וניידות 
הזמן  ניהול  וליכולת  העצמי  לדימוי  תורמת  נוחה, 
תעסוקה,  למטרות  אמצעי  משמשת  יעיל,  באופן 

פנאי, חיי משפחה, ועוד. 
העולם  ברחבי  מתפתח  תחום  הנו  נהיגה  שיקום 
הריפוי  ייחודי של מקצוע  המוכר כתחום פעילות 

בעיסוק. 
ביכולתו  לפגוע  עלולים  שונים  בריאותיים  מצבים 
כשנתיים  לפני  הוקם  כך  ולשם  לנהוג  של האדם 
במסגרת  נהיגה  כישורי  ושיקום  לאבחון  המרכז 
המחלקה לריפוי בעיסוק בבית החולים לוינשטיין.

במרכז זה נערכים אבחונים על ידי מרפאות בעיסוק 
מומחיות בתחום אבחון ושיקום נהיגה והוא  מוכר 
על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים )המרב”ד(, 
כשירותו  לקביעת  בישראל  המוסמך  הגוף  שהינו 
התלבטות  קיימת  לגביהם  נהגים  לנהוג.  נהג  של 
המרב”ד  ידי  על  מופנים  לנהוג  כושרם  מבחינת 

למרכז לאבחון ושיקום נהיגה.

המרכז מיועד לאנשים הסובלים ממגבלה תפקודית 
שונות,  מסיבות  קוגניטיבית  מירידה  הנובעת 
התפתחותיים,  או  מולדים  מוחיים  ליקויים   כגון: 
מוחי,  אירוע  )לאחר  נרכשות  מוחיות  פגיעות 
פגיעות ראש, ניתוחי מוח ועוד( או ירידה תפקודית 

הקשורה לגיל.
של  למגבלה  בהתאם  משתנה  האבחון  משך 
בין  לרוב  אורך  והוא  ליכולותיו  ובהתאם  האדם 

שלוש לארבע שעות.
הערכת  הראשון  בשלב  עובר  למרכז  המגיע  אדם 
יכולת הנהיגה. ההערכה נעשית באמצעות אבחונים 
ויכולות  תחושתיות  מוטוריות-  יכולות  המעריכים 

קוגניטיביות. 
ההערכה מורכבת משלושה שלבים: 

מוטורית- הערכה  מתבצעת  התהליך  בתחילת 
ליקויים  לנהג  האם  לקבוע  מטרתה  תחושתית. 
מוטוריים או תחושתיים העלולים לשבש את יכולתו 
ניתן  כאלה  ליקויים  נמצאו  באם  הרכב.  על  לשלוט 

להמליץ על התאמות מיוחדות לרכב. 
אבחונים  באמצעות  הקוגניטיביות  היכולות  הערכת 
שתוצאותיהם נמצאו בקשר עם היכולת לנהוג בפועל. 
כמו כן, נעשה שימוש בסימולטור נהיגה. הסימולטור 

מדמה מצבים שגרתיים ומצבי חירום בהם עשוי הנהג 
להיתקל בעת נהיגה. הוא מאפשר למרפאה בעיסוק 
ובהם  שונים  למצבים  הנבדק  תגובות  את  לבחון 
מהירות הסריקה החזותית, מהירות התגובה, שיפוט, 
קוגניטיביים- גורמים  ועוד  בקרה  אימפולסיביות, 

התנהגותיים נוספים. 
הוא שלב ההערכה המעשית.  נוסף בהערכה  שלב 
בליווי  ברכב  בפועל  בנהיגה  הנהג  נבדק  זה  בשלב 
נהיגה.  משקמת  בעיסוק  ומרפאה  נהיגה  מורה 
הבדיקה מתבצעת ברכב בעל גיר רגיל או ברכב בעל 
גיר אוטומטי, לפי בחירת הנהג בתאום עם המלצת 
ישנן אפשרויות להתאמות שונות  המרפאה בעיסוק. 
לפי הצורך )כגון- גולה בהגה, מערכת ידנית, דוושת גז 

ואיתות המותאמים לשימוש ברגל ויד ימין(.
התאמת  לגבי  ייעוץ  יינתן  ההערכה  שלב  סיום  עם 
אבזור הרכב, במידת הצורך. ההמלצות, כמובן, צריכות 
להיות מאושרות על ידי המרב”ד ובסופו של התהליך 

גם על ידי משרד הרישוי. 
בתפקודים  מתמקד  במרכז  השיקומי  הטיפול 
בסימולטור  תרגול  לנהיגה,  הדרושים  קוגניטיביים 

ותרגול נהיגה בפועל.

מאת: עדינה שריד, מרפאה בעיסוק 

ואחראית  תחום שיקום נהיגה בביה”ח 

לוינשטיין
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נסיעה בטוחה!
בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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4.10.2009
לכבוד פרופ’ הרט, מנהל בית לוינשטיין

שלום רב,
אין מילים בפי לתאר עד כמה אני מודה לך על 
 שהצלחתם להציל את ידי. התאונה שקרתה לי 

והחשש שאולי לא אוכל להשתמש בה כמו 
מקודם, כאבה לי ופגעה בי ובחלומותיי.

השיקום שעברתי הפיח בי רוח חיים חדשה ורצון 
לחזור לחיי הפעילים ולחלומות שלי כפי שהיו 

לפני התאונה.
 חשוב לי במיוחד להדגיש שזאת הפעם הראשונה 

שאני מהצד השני של המתרס- כלומר, אני 
מטופלת בבית לוינשטיין ולא מטפלת.

כזכור לך, מילאתי במשך 16 שנה תפקיד של 
אחות אחראית במחלקה 6 והגורל רצה, שגם 

כמשתקמת מצאתי את עצמי במחלקה 6, 
מטופלת במסירות על ידי הצוות הסיעודי, 

 שחלקם היו בעבר חברי לעבודה ובראשם האחות 
האחראית של המחלקה, עליזה וסגניתה גיטה.

הייתה זו חוויה ייחודית, מעין סגירת מעגל, 
הזדמנות להתבונן בעבודת השיקום מהצד של 

המטופל, אשר חיזקה אצלי את האמון וההערכה 
שאני רוחשת כלפי העבודה הנעשית בביה”ח.

מאחורי כל דלת שפתחתי, נתקלתי ברצון טוב 
ויד מושטת לעזרה, החל מקומת הקרקע-מקום 

מושבך, מדליה שוחט מנהלת משרד הקבלה, 
שושי אחות ראשית וסגניתה, מלכה וכמובן 

יהודית ועד למחלקה 6.
כמו כן ברצוני לציין במיוחד את ד”ר פרידמן, חנה 
שניידר הפיזיותרפיסטית, רונית המרפאה בעיסוק, 

העובדות הסוציאליות ז’אנה מדינבסקי, ענת 
שילנסקי ונעמי שחם, שחלקם ממשיכים לטפל 

בי נאמנה גם היום.
לבסוף, ברצוני להדגיש את עזרתה המסורה של 

אטה, אחות אחראית באשפוז יום כללי, אשר 
אפשרה לי להמשיך לקבל טיפולים גם אחרי 

שהשתחררתי ממחלקה 6.
כיום חזרתי לחיים נורמליים ולהגשמת חלומות- 

כן, גם בגילי יש חלומות!!

בברכת שנה טובה,
שנת בריאות ושלים לכולם,

י.ב.
הרצליה

9.12.2009
לצוות מחלקה 3!

רציתי להביע בפניכם את מלוא ההערכה
ולשאת לכולכם דברי תודה וברכה.

טיפולכם המסור והעקבי הניב פירות, דבקתם 
במטרה!

עבודתכם הייתה מאומצת והתבטאה היטב 
בתוצאה.

הדרך הנכונה להיות מטפל מן השורה
היא לא רק ללמוד את רזי הרפואה

וגם לא מספיק לשמוע הרצאות ולהצליח 
במבחנים.

מטפל צריך להיות אנושי, מקצועי. להתייחס 
בכבוד לכל המטופלים.

המרכז הרפואי הזה יכול לשאת ראשו בגאווה,
צוות המטפלים כאן הם מהמדרגה הראשונה!

עבודתכם היא עבודת קודש, מתבצעת באדיקות 
כדי להעניק לאדם חיים עם איכות,

לא בחסד, כי אם בזכות.
מלאכים אתם על פני האדמה

יישר כח, המשיכו את עבודתכם החשובה
ולכולנו- ברכה והצלחה!

י.ל.
באר שבע   

29.12.2009
לכבוד

פרופ’ יעקב הרט
מנהל בית החולים לוינשטיין

רעננה

שלום רב,

מאשר קבלת גיליון יובל של בית החולים בתודה.
אנו מוקירים ומעריכים את מעשיכם היומיומיים 
בשיקומם של חולים המעלים עקב כך חיוך על 

שפתיהם וגורמים לאושר למשפחותיהם.
“כל המציל נפש אחת כאילו מציל עולם מלא”, 
באים לידי ביטוי מעשי אצלכם כל יום וכל שעה.

אני מאחל לכם שתצליחו לסיים את הבנייה 
המיוחדת לרווחתם של החולים.

)אני שמח שהיה לי חלק קטן בכך בתהליך 
קבלת ההחלטות בעירייה(

בכבוד רב,

צבי קניג
רעננה

7.1.2010
לכבוד

מכובדי הנעלה
פרופ’ יעקב הרט

מנהל המרכז הרפואי בית לוינשטיין
רעננה

שלום רב,

קיבלתי בברכה העתק מכתבכם של ל’ ומ’, 
המשבח את הטיפול לו זכתה בתם, מצוות 
מחלקה 2 במסגרת שהותה בבית החולים 

שבניהולך.

אין לי ספק כי הינכם עושים עבודתכם נאמנה 
במסירות נפש הראויה לכל שבח והערכה תוך 

מתן דגש על הטיפול הטוב ביותר והיחס האנושי 
ותשומת הלב הראויים ביותר לציבור החולים 

בבית החולים.

עובדים כמותכם הם נכס למערכת הבריאות 
ומפארים את שמה.

אנא מסור תודתי והוקרתי האישית לצוות עובדי 
מחלקה 2 בניהולו של ד”ר נחום סורוקר ולכלל 

העוסקים במלאכה.

בכבוד רב 

ח”כ הרב יעקב ליצמן
סגן שר הבריאות

12.10.2009
לכבוד

פרופסור יעקב הרט
מנכ”ל ביה”ח לוינשטיין

רעננה

פרופסור נכבד,

“נשמה” היא המילה הראשונה שעולה בראשי 
בהקשר עם ביה”ח לוינשטיין.

המקום הזה עוצמתו אינה בלבנים ובעמודים, 
אלא בנשמות של האנשים שמרכיבים אותו. 

היחידים והקבוצה המרכיבים את הצוות מייצרים 
אנרגיה וכוח בלתי ניתנים לתיאור, ובראשם מנהל 

מחלקה ד’ פרופסור עמירם כ”ץ.
אנחנו מגיעים אליכם עם הנשמה שלנו המומה 

אל מול שבר הגוף ואתם מלמדים אותנו להרכיב 
בחזרה את הרוח למלחמה הניטשת עם הגוף.
את זה יכולים לעשות רק אנשים עם נשמה. 
רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים סניטרים יש 

לרוב, אבל ריכוז כזה של אנשים הרואים בשיקום 
חזון לא רק של החולה, אלא של משפחתו, 

סביבתו, לא פגשתי מאודי. בדיוק כאן טמון הסוד 
ליצירת השינוי וקירוב הזיכרון העמום של חיינו 
כפי שהיו, למציאות שאיתה אנו יכולים לחיות, 

וטוב.
הקירות מספרים מאות ואלפי סיפורים אישיים 
של אנשים אשר עברו פה, אבל כל סיפור הוא 
אישי. וכך גם התודה. אני לא יודע אפילו איפה 
להתחיל, תודה על שהפכתם את המקום הזה 

לבית. תודה על שלימדתם אותי משמעותה של 
תקווה והתמדה, תודה על העבודה  הקשה, 

תודה על היד אשר הושטתם לאשתי, תודה על 
הסבלנות בפגישות על ילדיי ובעיקר תודה על 

שאתם האנשים שאתם.
אני חושב שכל חולה המשתחרר מבית 

לוינשטיין, מזכה מלאך בשמים בכנפיים. וזאת 
מאחר ואתם מלאכים עלי אדמות.

בתודה מקרב לב,

ל, ש.כ. וכל בני המשפחה

יולי 2009
לבית חולים לוינשטיין- מחלקה 5.

לכבוד
ד”ר ירון סחר, מנהל מחלקה 5,
ד”ר מרינה מוטין, רופאה בכירה,

לצוות האחיות ולעובדי העזר,
לצוות פיזיותרפיה-5

לצוות ריפוי בעיסוק-5
לצוות חדר האוכל,

ולעובדת הסוציאלית, גב’ נעמי בן-חיים.

קבלו נא תודה עמוקה והערכה רבה
מקרב הלב

על עבודתכם המסורה מכל הלב,
על ההרגשה המתמדת שיש לב פועם במחלקה 5,
על התמיכה וההיענות לאורך כל הימים והלילות

בשעת משבר קשה למשפחה.

תבורכו במעשיכם הטובים,
עלו והצליחו בהמשך דרככם החשובה כל כך!

משפחת ח. 
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בית חולים לווינשטיין
מוספשבת מעריב, 13.11.09הארץ, 2.11.09

בית חולים לוינשטיין                גיליון אביב
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ידיעות השרון, 18.12.09

קול רענן, 18.12.09

ישראל היום, 24.8.09

ידיעות אחרונות, 
10.12.09



התקשרו לסניף הקרוב למקום מגוריכם לקבלת מידע ופרטים נוספים

מוקד מידע ארצי 24 שעות ביממה

www.nathan.co.il

סל השרותים שלנו כולל: 

מטפלים מקצועיים ומנוסים לעזרה בטיפול לזכאי גמלת סיעוד מביטוח לאומי ולקוחות פרטיים.

תאגיד המספק עובדים זרים דוברי כל השפות כולל טיפול בניירת הדרושה.

אחים ואחיות להשגחה בבית חולים.

* אנו עובדים לפי תקן ISO9001 באישור של הטכניון

לחברה צוות רב מקצועי ומיומן לליווי המטופל בכל שלבי האשפוז והשיקום בבית

נתן - חברת הסיעוד המובילה בישראל

תל אביב- מרכז      03-7114420
תל אביב- צפון       03-6490334
רמת גן/ בני ברק    03-6727570
חולון                      03-6517274

בת ים           03-6598070
יהודה    03-5338616 אור 
פתח תקוה   03-9243139
לוד               08-9151290

03-9563619 לציון   ראשון 
רחובות          08-9466231
כפר סבא        09-7673545
נתניה/ חדרה  09-8320457

04-8536707 חיפה 
02-5003841 ירושלים 
08-8567420 אשדוד/ אשקלון 
04-6665590 קריות 




