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שלכם,

פרופ’ עמירם כ”ץ
מנהל בית החולים לוינשטיין
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רק בלוינשטיין מחלקות שיקום נפרדות עם התמחות ייחודית בתחומים השונים: שיקום מוחי, שיקום אורתופדי, שיקום שדרה ושיקום ילדים

דבר המנהל

אך לא רק בירוק נטבול בזמן הקרוב... בתקופה הקרובה נחווה גם קצת אבק ורעש בעקבות השיפוץ שיתחיל בחלק הצפוני ותוך כדי השיפוץ 
נתקרב במהירות לסיום הבנייה של מגדל האשפוז הדרומי ולמעבר אליו, שצפוי בסוף השנה הזו. עם המעבר יתרחבו עבודות השיפוץ באגף 

הצפוני לכל הקומות ואנחנו נטפל בחולים גם באגף החדש וגם בחלק מהאגף הצפוני שיופרד פיזית מאזור השיפוצים. 
בכל תקופת הבניה והשיפוצים כל הטיפולים יתקיימו כסדרם ומטופלינו ימשיכו לקבל את הטיפול המעולה והמסור אליו הם רגילים, בתנאי 

אשפוז משופרים. 
“פרויקט הבניה משמעותי ויעשה שינוי מהותי בתנאים”, אמר מנכ”ל הכללית, אלי דפס, בסיכום ביקורו בבית החולים בתחילת האביב. 

לדבריו, “לוינשטיין הינו מותג מוצלח, מיוחד במינו ומודל לחיקוי. בית חולים לוינשטיין יכול להתגאות כבר שנים ברמת המקצועיות הגבוהה 
שלו. ניכר שיש גם מודעות לשירות. יחד זה יהפוך את המקום למושלם”.

במהלך הביקור הוצגו למנכ”ל המומחיות הייחודית של בית החולים, שהינו בית החולים היחיד בישראל עם מחלקות נפרדות, שכל אחת מהן 
מתמקדת בתחום אחד מתחומי רפואת השיקום וכן העובדה כי בלוינשטיין קיים ריכוז הגדול ביותר של מומחים מובילים בכל תחומי השיקום. 

מנכ”ל הכללית נפגש במהלך הביקור עם חלק מהמומחים, ביניהם ד”ר נחום סורוקר שהדגים בסיוע מאושפזת רצף טיפולי מוצלח אחרי 
 אירוע מוחי. ד”ר סורוקר, מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי ב’ וד”ר יוליאנה שוורץ שהתמנתה לאחרונה כמנהלת המחלקה לשיקום נוירולוגי ג’,

 עומדים בראש שתי המחלקות היחידות בישראל, שמקדישות את עיקר משאביהן לשיקום נפגעי אירוע מוחי, צעירים ומבוגרים. 
למיומנויות הצוותים של המחלקות אלה, אין אח ורע בתחום, בטיפול בהוראה ובמחקר.

את המנכ”ל אירחה ביחידתה גם ד”ר רלוקה שפסר, מנהלת יחידת הילדים, שהציגה בצורה מרגשת את שיקומם היפה של המאושפזים 
הקטנים; מלי גיל, מנהלת היחידה לשיקום הפרעות בתקשורת, שיתפה את המנכ”ל בסודות האבחון והטיפול בליקויי שפה אחרי פגיעת 

מוח; בריפוי בעיסוק סיפרה שרה אברבוך, מנהלת המכון, על חדר הכושר למוח והוצגו למנכ”ל טכנולוגיות חדשניות, ממוחשבות, שמשמשות 
לטיפול במאושפזי המחלקה לשיקום שדרה, המחלקה הגדולה בישראל לנפגעי שדרה. 

בחורף נפגשתי עם הצוות הבכיר של הריפוי בעיסוק שהציג פעילות קלינית ומחקרית ענפה. לאחרונה נפגשתי עם הפיזיותרפיסטית 
הראשית, איתנה טבקרו והצוות הבכיר שלה. הצוות תאר בצורה מקצועית ומעניינת את העשייה האדירה בפיזיותרפיה בלוינשטיין: בטיפול 

 במאושפזים, במרפאת הפיזיותרפיה, במחקר שקיבל תנופה עם מינויה של סילבי פרנקל טולדו כאחראית לעניין, 
בהכנסת טכנולוגיות מתקדמות ובפיתוח המקצועי והאישי של המטפלים. בין השאר דיברנו על חזון בית החולים.

אני מנצל אפוא, את הזדמנות הזו, כדי לחזור ולהציג את החזון שלנו:
תוספת מרבית להישרדות ולאיכות החיים, למרב מטופלים עם תפקוד יומיומי פגוע.

מטרתנו, שנגזרת מיעדי כללית, היא חתירה לחזון הזה באמצעות טיפול רפואי-שיקומי איכותי, מוביל וחדשני, שניתן עם שירות מעולה, 
בשיתוף הקהילה, תוך עמידה ביעדים כלכליים.

בסוף האביב הזה אנחנו נפרדים מפרופ’ אלי איסקוב, מנהל המחלקה לשיקום אורטופדי, שפורש לגמלאות ומברכים את ד”ר יולי טרגר, 
אשר נבחר כמחליפו ויצעיד את המחלקה ליעדים חדשים.

 לעובדי בית החולים, לגמלאים, למתנדבים, לאנשי עמותת הידידים שלנו ולכל ידידינו ותומכינו, אני שולח תודה על כל שאתם עושים 
כדי שלוינשטיין יהיה בית החולים השיקומי המוביל בישראל ומאחל לכולנו אביב נפלא!

עובדים וידידים,
ירוקים. לא סתם, אלא עם תעודה:  וגם אנחנו מעתה  הכל מוריק באביב שבא עלינו לטובה 
עברנו לאחרונה מבדק התעדה והסמכה לתקן ניהול סביבתי ISO-2004:14001 ובית החולים 

לוינשטיין הוכרז כבית חולים ירוק. 
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הרעיון להקמת קבוצת צילום במסגרת טיפולי הריפוי בעיסוק בבית 
החולים לוינשטיין החל מעניין אישי שלי בצילום ואמונה בכלי. תרומה 
שהגיעה לשירות בריפוי בעיסוק אפשרה לנו לרכוש 4 מצלמות, יחסית 
פשוטות. במקביל, חיפשתי במקורות מידע מה נעשה עד היום ומצאתי 

מידע שלקוח בעיקר מתחום הריפוי באומנות ובפסיכולוגיה. 
לא מצאתי שימוש בצילום בריפוי בעיסוק. יחד עם זאת, היה לי ברור 
דרך  להוליד  יכול  השניים  בין  והשילוב  עיסוקי  תחום  הוא  שצילום 

טיפולית חדשה מדהימה בריפוי בעיסוק. 

מהמחלקה  מטופלים  בקבוצת  להתמקד  החלטתי  ראשון  בשלב 
באנשים  בטיפול  המתמחה  החולים,  בבית  מוח  חבלות  לשיקום 
שסובלים מפגיעות ראש שונות, ובהמשך להתרחב לשאר המחלקות, 

שכן מדובר בכלי טיפולי המתאים לטווח גילאים רחב, כולל ילדים. 

ומבוגרים  מתבגרים  מטופלים  עבור  משמעותי  יתרון  יש  לצילום 
משום שהוא נחשב כלי נגיש, מגרה, נוח לשימוש ומודרני. הצילום 
זמין היום לכולנו ואין צורך בידע מוקדם, הוא חוצה תרבויות ומשמש 
ככלי לתקשורת מילולית ובלתי מילולית. מעבר לכל היתרונות האלה, 
הצילום מעורר התרגשות ותחושת שליטה אצל המצלם, הוא אמצעי 
כך  ודרך  רגשית  עצמו  את  להביע  למטופל  ומאפשר  ויצירה  לביטוי 

המטפל מקבל הצצה לעולמו הפנימי של המטופל. 

צילום טיפולי או בעגה המקצועית "פוטותרפיה" מוגדר כשימוש בצילום 
לעודד  במטרה  מוסמך,  מטפל  של  הנחייתו  תחת  צילומי,  בחומר  או 
צמיחה פסיכולוגית ושינוי תרפויטי. ברצוני להתעכב על החלק האחרון 

של ההגדרה "שינוי תרפויטי", שזו מהות עבודתנו בריפוי בעיסוק. 
התמקדתי בתחומים בהם שילוב הצילום בריפוי בעיסוק יכול להביא 
כמו:  עבודה  הרגלי  לתרגול  זה  בכלי  ניתן להשתמש  לשינוי תרפויטי. 
חשוב  פחות  ולא  הוראות.  על  ושמירה  למידה  דיוק,  בזמנים,  עמידה 
הפנאי,  לשעות  תחביב  לאימוץ  צוהר  לפתוח  יכול  בצילום  השימוש 
ובסביבתו  במשפחתו  "הצלם"  תפקיד  את  לאמץ  למטופל  לגרום 

הקרובה, להמשיך ללימודים ולהפוך את הצילום למקצוע מכניס. 

מבט בשיקום
דרך עדשת המצלמה

מאת: ליאת דורון, מרפאה בעיסוק, 
בית החולים לוינשטיין

“צילומים הם
טביעת כף הרגל

של התודעה שלנו. 
המראות של חיינו, 

השתקפות של ליבינו, 
זיכרונות קפואים 

שאנחנו משמרים 
בשקט בידינו”
 )Weiser, 1999(

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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מתחלקות  טיפולי  ככלי  בצילום  שימוש  נעשה  בהן  הדרכים 
לשתי גישות עיקריות: 

בגישה הראשונה, נעשה שימוש בצילומים קיימים -  בדרך זו המטופל 
מביא אלבומים המכילים תצלומים שהוא בחר באופן אישי. גישה זו 
מאפשרת למטופל להעלות חלקים מסיפור חייו, מתחושותיו המודעות 
והלא מודעות. בריפוי בעיסוק ניתן להשתמש בגישה זו בעבודה עם 
העבר  מן  תמונות  הבאת  הזיכרון.  ביכולת  מירידה  הסובלים  אנשים 
הביטחון  שיפור  מאפשרת  ובכך  ארוך  לטווח  הזיכרון  את  מחזקת 

העצמי והענקת תחושה מסוימת של זהות. 
בגישה השנייה נעשה שימוש בצילום פעיל בתוך הטיפול - המטפל 
הדרך,  וזו  לו.  מחוצה  או  הטיפולים  חדר  בתוך  מצלמים  המטופל  או 
בה השתמשנו בקבוצה שלנו. דרך זו מאפשרת למטפל הצצה לתוך 
התפיסה העצמית של המטופל כלפי עצמו, וכן תפיסתו את העולם 
דרך עדשת המצלמה. לאחר מכן מגיע שלב של התבוננות משותפת 
בתוצרים המאפשר ליצור דיאלוג סביב תפיסות / אמונות / דעות של 

המטופל.  

אז איך זה עובד אצלנו?
קבוצות  ארבע  בלוינשטיין  בעיסוק  הריפוי  במסגרת  התקיימו  היום  עד 
צילום טיפולי. בכל קבוצת צילום משתתפים 4-6 בוגרים, כולם לאחר 

פגיעת מוח נרכשת. 
וחצי, לאורך  תדירות המפגשים עומדת על פעם בשבוע למשך שעה 

שישה מפגשים. 
כל פגישה בנויה משלושה חלקים עיקריים: 

החלק הראשון הנו מפגש לימודי, בו המשתתפים מכירים את המצלמה 
עקרונות  ולומדים  המצלמה(  של  בסיסיים  הפעלה  עקרונות  )לומדים 

צילום בסיסיים )כמו קומפוזיציה, זוויות צילום, תאורה(. 
החלק השני הנו חלק יישומי, בו המשתתפים יוצאים להתנסות ברחבי 
)במרכז  ומחוץ לבית החולים  )במחלקות השונות, בחצר(  בית החולים 

קניות, בסופר מגה(. 
החלק השלישי הנו מפגש חוויתי בו המשתתפים מתכנסים להתבוננות 
משותפת בתוצרים ומשוב הדדי של עבודות הצילום שצולמו קודם לכן. 

שיוצגו  תמונות  מספר  בוחר  מהמשתתפים  אחד  כל  התהליך  בסוף 
בתערוכה המסכמת,  נותן שם לפרויקט שלו ולבסוף רואה את העבודות 
שלו מוגדלות ותלויות. תהליך זה בפני עצמו מעורר בקרב המטופלים 
התרגשות, תחושת מסוגלות, גאווה, סיפוק ושמחה. כל אלו תורמים 
יחד לשיפור הדימוי והביטחון העצמי של המטופל וסביבתו הקרובה.

התערוכות של הקבוצות השונות מקשטות את קירות בית החולים. 

עם  בעיסוק,  בריפוי  לטיפול  כאמצעי  בצילום  השימוש  לסיכום, 
אוכלוסיית נפגעי מוח, הצטייר כבעל ערך רב בעבודה על תחום עיסוקי. 
התנהגותיות   - קוגניטיביות  מיומנויות  תרגול  משלב  העבודה  תהליך 
של  בכוחה  שימוש  ידי  על  זאת  כל  ורגשיות.  חברתיות  ומיומנויות 
דרכם  ומאפשרת  מציאותיים  רגעים  המקפיאה  הצילומית,  היצירה 
להתבונן, להתמודד ולתעל קשיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה לעשייה, 

התקדמות והשתתפות. 

סייעו בהכנת הכתבה: יפעת שוורץ, סיגל גרינבאום ושרה אברבוך.

בית החולים לוינשטיין הוא ביה”ח השיקומי הגדול והמוביל בישראל
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מספר  מזה  פועלת  לוינשטיין  בבי"ח  ב'  נוירולוגי  לשיקום  במחלקה 
שנים מעבדת מחקר שבה מפתחים שיטות חדשות לאבחון וטיפול 
מתקדם  במכשור  מצוידת  המעבדה  מוחי.  משבץ  שנפגעו  באנשים 
לרישום הפעילות המוחית בעת ביצוע מטלות מוטוריות, תפיסתיות 

וקוגניטיביות. 
זמן,  דורשים  "הטיפולים בשיקום מוחי  כי  נחום סורוקר, מסביר  ד"ר 
מידת  את  מראש  להעריך  וקשה  שונים,  בחולים  שונה  יעילותם 
ניסיוניות,  שיטות  לגבי  במיוחד  נכון  הדבר  מסוים.  בחולה  הצלחתם 
שפותחו בשנים האחרונות במטרה להשפיע על הפיזיולוגיה המוחית 
במהלך ההחלמה, כדי לשפר את תגובת המוח לטיפול השיקומי. לכן, 
ניתוח הפעילות  - מתוך  הוא למצוא מדדים אמינים  הגדול  האתגר 
שבו  לאופן   - טיפולית  התנסות  במהלך  המוח  של  החשמלית 
ידע מצטבר  הטיפולית.  על ההתערבות  מגיבה  המוחית  הפיזיולוגיה 
הטיפול  שיטת  של  הקביעה  בתהליך  ערך  בעל  יהיה  זה  בתחום 

האופטימאלית לחולה". 
כמותיים  אלקטרו-פיזיולוגיים  מדדים  לפתח  היא  "התקווה 
שיצביעו על הסיכוי להטבה משימוש בטכניקה טיפולית זו או 

אחרת בחולה הנבדק".
הצורך בהקמת מעבדת המחקר

על  מתבסס  מוחיות  פגיעות  עם  אנשים  של  השיקום  "תהליך 
במיוחד.  חזק  אינו  שלהן  התיאורטי  שהבסיס  מסורתיות  פרקטיקות 
כמו כן, לגבי חלק מהליקויים, בעיקר אלה הקוגניטיביים והלשוניים, 
העדות האמפירית ליעילות הפרקטיקות הללו מוגבלת. הנחות יסוד 
שעוסקים  אנשים  עם  הקשר  את  להעמיק  הצורך  את  עוררו  אלו 
והמדעים   )Neuroscience( העצב  מדעי  בתחום  בסיסי  במדע 
הקוגניטיביים )Cognitive Science(, בכדי שהתקדמויות תיאורטיות 
בהבנת אופן הפעולה של המוח יבואו לידי ביטוי בעשייה השיקומית. 
מעבדת המחקר המחלקתית נוצרה על מנת להעריך ישימות קלינית 

של עקרונות תיאורטיים שנוסחו בדיסציפלינות הנ"ל". 
שיתוף פעולה אקדמי בתחומי מחקר שונים

מגמה זו קיבלה ביטוי בשיתוף פעולה שהוביל ד"ר סורוקר עם מדענים 
הפרעות  של  גדול  מגוון  בחקר  הארץ,  ברחבי  אקדמיים  ממוסדות 
תפקודיות שמגלים חולי שבץ בעקבות נזק באזורים שונים של המוח:

האוניברסיטה העברית ‰ – שיתוף פעולה בחקר הפרעות בתפיסה 
חזותית, תפיסת פרצופים, וקשב מרחבי - עם פרופ' שלמה בנטין 
שאול  ופרופ'  דעואל  ליאון  פרופ'  זו(,  לשנה  ישראל  פרס  )זוכה 

הוכשטיין.
אוניברסיטת בר אילן ‰ –  שיתוף פעולה עם פרופ' אלי וקיל בחקר 

הפרעות זיכרון.
הניק  אבישי  פרופ'  עם  פעולה  שיתוף   – גוריון ‰  בן  אוניברסיטת 
בחקר הפרעות קשביות ועם ד"ר אמיר קרניאל בפיתוח אמצעים 

למדידה כמותית של הפרעות תחושה.
בונה  יורם  ד"ר  דב שגיא,  פרופ'  – שיתוף פעולה עם  ויצמן ‰  מכון 
קבוצה  עם  העבודות  ]בכל  חזותי  ואחרים בחקר הפרעות בקשב 
זו ובחלק מהעבודות עם אנשי האוניברסיטה העברית השתתפה 
כחוקרת ראשית ד"ר מרינה פבלובסקיה, שעובדת וחוקרת בבי"ח 
לוינשטיין[, עם פרופ' ידין דודאי בחקר הפרעות בזיכרון, עם פרופ' 
ושימוש  שבץ  בנפגעי  הריח  בחוש  הפרעות  בחקר  סובל  נועם 
ברחרוח )sniffing( להפעלת מכשור לשליטה סביבתית ותקשורת 
חלופית, לאנשים עם שיתוק הדיבור וארבעת הגפיים מפגיעה בגזע 

 .)locked-in syndrome( המוח
רופין  איתן  פרופ'  עם  פעולה  שיתוף   – אביב ‰  תל  אוניברסיטת 
לניתוח קשרי מבנה-תפקוד במוח, עם  מודלים מתמטיים  בנושא 
הפרגמטיקה,  בתחום  הפרעות  בחקר  ואחרים  כשר  אסא  פרופ' 
ובמיוחד עם פרופ' מיכאל מיסלובודסקי ז"ל, עימו התקיים שת"פ 

ממושך בחקר התופעה של הזנחת צד בנפגעי שבץ.
בנושא  לוי,  דניאל  ד"ר  עם  פעולה  שיתוף   – הבינתחומי ‰  המרכז 

הפרעות זיכרון.
מביה"ח  אחרים  רבים  חוקרים  השתתפו  הנ"ל  המחקרית  בפעילות 
ושלישי  שני  לתואר  תלמידים  של  גדול  ומספר  אחרים,  וממקומות 

בפסיכולוגיה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת.

בין העשייה  גישור  נוצרו למטרה אחת:  "כל שיתופי הפעולה 
הקלינית בשיקום מוחי ובין המחקר התיאורטי במדעי העצב, 
כלים  לפיתוח  תיאורטיות  התפתחויות  לנצל  יהיה  שניתן  כך 

חדשים לאבחון וטיפול בנפגעי מוח".

 המעבדה לחקר תהליכי 
החלמה ושיקום בפגיעות מוחיות

בבית החולים לוינשטיין
ראיון עם ד"ר נחום סורוקר, מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי ב'



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

סטארט אפ בבית החולים
בנוסף לשיתוף פעולה אקדמי, נוצרו גם קשרים עם גורמים בתעשייה. 
 )Elminda( אלמינדה  והפיתוח  המחקר  חברת  היא  לכך  דוגמא 
פעילותה  את  החלה  ובעצם  מתקדם  מכשור  למעבדה  שהכניסה 
כסטארט אפ בין כותלי ביה"ח, כאשר הניסויים הקליניים של החברה 
בוצעו במטופלי שבץ מוחי בלוינשטיין. שיתוף הפעולה כאן הוא עם 

פרופ' אמיר גבע מאוניברסיטת בן גוריון, המדען הראשי בחברה.

אתגרים עתידיים בתחום השיקום המוחי
שנפגע  שהמוח  לכך  עדויות  ומצטברות  הולכות  האחרונות  "בשנים 
בפגיעה ממוקמת, כמו במקרה של שבץ מוחי, מגלה יכולת מרשימה 
של ארגון מחדש. תפקודים, שנעשו קודם על ידי האזור שנפגע, יכולים 
לאחר אימון מתאים - להתבצע לפחות באופן חלקי על ידי אזור אחר. 

בדרך כלל מדובר באזור בקליפת המוח שסמוך לאזור שניזוק. 
ידוע  מבנה-תפקוד  יחסי  של  מחדש  הארגון  לתהליכי  הכללי  השם 
בשם "פלסטיות מוחית". תהליכים פלסטיים במוח לא בהכרח פועלים 
שליליות.  תפקודיות  לתוצאות  מביאים  חלקם  החולה.  של  לטובתו 
למשל, כאב פנטום בעקבות קטיעת גף הוא דוגמא לתהליך של ארגון 
מחדש במוח )בעקבות נזק היקפי במקרה זה( שמביא לסבל לחולה 

ופגיעה בתפקוד. 
בניסיון לכוון את הפלסטיות המוחית להשגת תוצאות תפקודיות טובות 
המוחית  הפיזיולוגיה  על  להשפעה  טכניקות  לאחרונה  פותחו  יותר, 
 ,)tDCS( הקרקפת  דרך  חיצונית  חשמלית  גרייה  שונים:  באמצעים 
הטבעיים  העוררות  במנגנוני  שימוש   ,)TMS( חיצונית  מגנטית  גרייה 
של המוח ליצירת השפעה מקומית על ידי EEG-biofeedback. כמו 
כן, גילויים חדשים במדעי העצב עודדו התפתחות של שיטות טיפול 
המבוססות על שפעול מערכות תפקוד מוחיות ספציפיות, כמו למשל 
המחקר  במעבדת  שבמסגרת(.  בכתבה  )ראה  מראה  נוירוני  מערכת 

אנו בודקים כעת כמה מהכיוונים האלה." 

"אחד האתגרים החשובים העומדים בפני השיקום המוחי הוא 
למצוא דרכים להשפעה על התהליכים הפלסטיים במוח הפגוע, 
על מנת לרתום אותם להשגת תוצאה תפקודית אופטימלית". 

7
 התבוננות בתנועה 

כחלק מהמערך הטיפולי 
בשיקום חולי שבץ: 

ניטור האפקט באמצעות ניתוח 
הפעילות החשמלית במוח

מתוך עבודת הדוקטורט של סילבי פרנקל-טולדו, 
פיזיותרפיסטית בכירה בבית החולים לוינשטיין

רקע: ישנן עדויות מחקריות לכך שהתבוננות בתנועה משפרת למידה 
בתנועה  שהתבוננות  היא  ההנחה  בריאים.  בנבדקים  מוטורית 

מסוימת גורמת לשפעול אזורים בקליפת המוח המעורבים 
 mirror( מראה"  "נוירוני  של  בתיווך  זו,  תנועה  ביצירת 

neurons – נוירונים שזוהו לראשונה בקופי מקוק, אשר 
מפתחים פוטנציאל פעולה גם כאשר מתבצעת תנועה 
 EEG-וגם כאשר מתבוננים באותה תנועה(. שימוש ב
הנוירופיזיולוגי שביסוד האפקט של  לחקר המנגנון 
בתופעה  כלל  בדרך  מתמקד  בתנועה,  התבוננות 
של דיכוי פעילות הרקע בטווח התדרים 8-12 הרץ 
הנקראת  תופעה   – סנסורי-מוטוריים  באזורים 
mu suppression. למרות ש"דיכוי מיו" נצפה גם 
קיימת  בתנועה,  בהתבוננות  וגם  תנועה  בהפקת 

והזיקה שלה  התופעה  לגבי משמעות  וודאות  אי 
לשפעול מערכת נוירוני המראה. 

עשוי  מיו"  "דיכוי  האם  לבחון  המחקר:   מטרות 
שביסוד  הנוירופיזיולוגי  התהליך  לניטור  לשמש 

האפקט של התבוננות בתנועה, וספציפית יותר 
פוקליים  נזקים  כיצד  שבץ  בחולי  לבחון   –

לחלקים שונים של מערכת בקרת התנועה 
הסיכוי  ועל  מיו"  "דיכוי  על  משפיעים 
בתנועה  מהתבוננות  תועלת  להפיק 

כשיטה טיפולית.
שיטות: 28 חולים לאחר שבץ מוחי ו-27 נבדקים 

בריאים, תואמי גיל ומין, התבקשו לבצע מטלות 
התבוננות בתנועה של הגפה העליונה מנקודות 
וידאו(  בסרטוני  הוצגו  )התנועות  שונות  מבט 

רישום  כדי  תוך  דומה,  תנועה  לבצע  כך  ואחר 
EEG )פעילות חשמלית מוחית( ו-EMG )פעילות 

חשמלית שרירית(.

תוצאות: בבריאים נמצא "דיכוי מיו" במהלך התבוננות 
התדרים  בטווח  התנועה,  ביצוע  בעת  וגם  בתנועה 
הנמוך של מיו )8-10 הרץ( ובטווח תדרים נמוך יותר 

)טטא: 4-8 הרץ(. בחולים נמצאה הפחתה במידת "דיכוי 
 המיו" בהמיספרה הפגועה )בהשוואה להמיספרה השנייה(. 

 inferior parietal באזור  הפגיעה  שהיקף  שככל  נמצא,  בנוסף, 
cortex גדל, "דיכוי המיו" פחת )זהו איזור בקליפת המוח שבו אותרו 
נוירוני מראה בקופים(. בשתי הקבוצות לא נמצאה הגברה בפעילות 
ההנחה  את  המחזק  ממצא  בתנועה,  ההתבוננות  במהלך  השרירית 
ש"דיכוי המיו" אכן מייצג שפעול של נוירוני מראה ולא הפעלה סמויה 

של שרירים.

מסקנות: "דיכוי מיו", בחלק הנמוך של טווח התדרים, משקף פעילות 
להערכת  קליני  כמדד  לשמש  ויוכל  מראה"  "נוירוני  מערכת  של 

האפקט של התבוננות בתנועה על הפיזיולוגיה המוחית. 

בשלב הבא בכוונתנו לבחון: )1( האם טיפול בגף עליון שנפגע משבץ 
 יכול להשיג תוצאות טובות יותר כאשר משולבת בו התבוננות בתנועה 
)2( האם "דיכוי מיו" עשוי לשמש כסמן בעל ערך מנבא להשפעה 

חיובית של טיפול שיקומי המשלב התבוננות בתנועה.  
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שיתוף פעולה של בית החולים לוינשטיין עם חתן פרס ישראל
בתחום חקר הכלכלה וחקר הסטטיסטיקה – פרופ' יואב בנימיני

שר החינוך, גדעון סער, אימץ את המלצות וועדת פרס ישראל בראשותו 
חקר  בתחום  ישראל  פרס  את  והעניק  זילברפרב,  בנציון  פרופ'  של 

הכלכלה וחקר הסטטיסטיקה לשנת תשע"ב, לפרופ' יואב בנימיני. 
שילוב  של  דוגמא  הוא  בנימיני  "פרופ'  חבריה:  ציינו  הוועדה  בנימוקי 
ובארץ,  בעולם  רבים  מדע  לענפי  התורם  יישומי  סטטיסטיקאי  בין 
חדשים.  סטטיסטיים  כלים  המפתח  תיאורטי  סטטיסטיקאי  לבין 
ופורצת  החדשנית  בגישה  היא  בנימיני  פרופ'  של  העיקרית  תרומתו 
הדרך, "שיעור התגליות השגויות", שהוצעה על ידו בשיתוף עם פרופ' 
יוסף הוכברג. גישה זו שינתה את האופן בו בוחנים בעיות בהן נדרשת 
בחינה סטטיסטית של מספר השערות רב.  גישה חדשנית זו שנתקלה 
לניתוח  ביותר  מקובלת  לשיטה  הפכה  דרכה  בתחילת  בחדשנות 

השערות מורכבות בתחומי מדע נרחבים.
אחרים  בתחומים  חוקרים  עם  פעולה  שיתופי  בנימיני  לפרופ' 
וביניהם שיתוף פעולה ברפואה משקמת עם פרופ' עמירם כ"ץ, 
שדרה  לשיקום  המחלקה  ומנהל  לוינשטיין  החולים  בית   מנהל 

בבית החולים.

שמעריך   SCIM-ה מדד  של  פיתוחים  בשני  השתתף  בנימיני  פרופ' 
  SCIM GRADES תפקוד של נפגעי חוט שדרה.  אחד הפיתוחים הוא
להעביר  ניתן  באמצעותו  התפקודי,  החסר  דרגת  לקביעת  כלי   -

במהירות מידע תמציתי שמתאר היטב את המצב התפקודי. 
"ניתוח  הסטטיסטית  השיטה  את  זה  בפיתוח  יישם  בנימיני  פרופ' 
אשכולות", לחישוב תרומת כל מטלה יומיומית לתפקוד החולה בכל 

דרגה תפקודית. 
הפיתוח השני, SCI-ARMI - הוא כלי שמעריך 
במצב  לשיפור  השיקומי  הטיפול  תרומת  את 
התפקודי.  פרופ’ בנימיני סייע בפיתוח נוסחאות 
מימוש  של  ההערכה  דיוק  את  שמשפרות 
הפוטנציאל התפקודי,  באמצעותו מודדים את 
יעילות הטיפול, תוך נטרול השפעת ההחלמה 

הטבעית על התפקוד. 
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אשפוז יום כללי בבית החולים לוינשטיין
יחידה מצטיינת בשירות 

פרופ’ יואב בנימיני

הצוותים  בעבודת  המרכזיים  המרכיבים  אחד  הוא  השירות  נושא 
המטפלים בבתי החולים והשנה החליטה הנהלת הכללית לראשונה 
לבחור, לציין ולהביע הערכה והוקרה למחלקות המצטיינות בשירות 

בכל בתי החולים שלה.
אלי  הכללית,  מנכ"ל  במעמד  ב –14.12,  שהתקיים  ארצי,  בטקס 
דפס, וסמנכ"ל הכללית וראש חטיבת בתי חולים, ד"ר אהוד דודסון, 
לוינשטיין תעודת  בבית החולים  כללי  יום  היחידה לאשפוז  קיבלה 

הוקרה ופרס כספי בגובה של 10,000 ש"ח. 
ב–1997  הוקמה  לוינשטיין  בביה"ח  כללי  יום  לאשפוז  היחידה 
ומיועדת לחולים שאינם נדרשים לאשפוז מלא. ד"ר נעמי רוזנטול, 
מיום  היחידה  ושיקום, עומדת בראש  פיזיקאלית  מומחית ברפואה 
והרחבתה.  לקידומה  רבות  השקיעה  האחרונות  ובשנים  הקמתה 
מובילה  כיחידה  מעמדה  את  היחידה  מיצבה  השנים  במהלך 
בתחומה בכללית. הקריטריונים שנלקחו בחשבון בבחירת היחידה 
משירות  רצון  שביעות  כוללת,  רצון  שביעות  בשירות:  כמצטיינת 
ומנהל, מגמת שיפור  רצון משירות האחות, ארגון  הרופא, שביעות 

לאורך זמן בשביעות רצון המטופלים וכן המלצה של בית החולים. 
ביחידה לאשפוז יום כללי מטופלים עם קשיי תפקוד על רקע בעיות 
אורטופדיות שונות, פגיעות בעמוד השדרה )עם פגיעה עצבית או 
נוירולוגיות כמו שבץ מוחי,  ופגיעות  כאבים כרוניים(, מחלות שריר 
ביחידה  המטופלים  פרקינסון.  ומחלת  נפוצה  טרשת  ראש,  ניתוחי 
שיקומי  צוות  ידי  על  תפקודית  הערכה  עוברים  כללי  יום  לאשפוז 
רב-מקצועי, שבונה עבורם תוכנית שיקומית אישית, שמונחית על 
פיזיותרפיה,  טיפולי  וכוללת  שיקום  ברפואת  מומחים  רופאים  ידי 
תקשורת,  וקוגניטיבי(,  מוטורי  )טיפול  בעיסוק  ריפוי  הידרותרפיה, 
מגיעים  החולים  סוציאלית.  עזרה  וכן  מיני  שיקום  פסיכולוגיה, 
לטיפולים 5-2 פעמים בשבוע, לכ-4 שעות ביום ומשך האשפוז נע בין 
שישה שבועות לשלושה חודשים.  ד"ר נעמי רוזנטול, מנהלת היחידה 
לאשפוז יום כללי, ציינה: "אנחנו מאוד נרגשים לקבל את הפרס כי זו 
 פעם ראשונה שמתקיימת תחרות כזו בקרב בתי החולים של הכללית. 
יש לנו ביחידה שילוב מנצח של אנשי מקצוע אשר משקיעים כל 

העת מחשבה ומאמץ בקידום הטיפול במאושפזים שלנו".





בית החולים לוינשטיין בחר את 
העובדים המצטיינים לשנת 2011

אהובה כוכבי, מזכירת היחידה לפיזיותרפיה 
אהובה כוכבי עובדת בביה”ח משנת 1999 כמזכירת המחלקה לפיזיותרפיה. לאהובה תודעת שירות גבוהה. היא נותנת 
עבודה.  תהליכי  וייעול  לשיפור  גדול”  ו”ראש  יוזמה  ומגלה  המחלקה  בחיי  מאוד  מעורבת  ולעובדים,  למטופלים   שירות 
היא מתייחסת לעבודתה כאל שליחות, מבצעת משימות מעבר להגדרת תפקידה ומקרינה על הטיפול הניתן בפיזיוטרפיה. 

בטקס חגיגי שהתקיים בבית החולים לוינשטיין קיבלו עובדי בית החולים פרסי הצטיינות לשנת 2011. 
כמדי שנה, ועדת המצוינות של בית החולים, המורכבת מחברי הנהלת בית החולים, יו"ר ועד העובדים 
ויו"ר ועד הרופאים, בחרה מבין כלל העובדים המועמדים את הראויים ביותר לקבלת פרס מנכ"ל  הכללית 

ופרסי מנהל בית החולים לוינשטיין.
מנהל בית החולים לוינשטיין, פרופ’ עמירם כ”ץ, ציין בטקס: “בית החולים שלנו משופע בעובדים מצויינים, 
מקצועיים, מסורים ובעלי תחושת שליחות. היום אנחנו מעלים על נס את פעילותם של אלה שנמצאו 

המצוינים שבמצוינים לשנה הזאת”.

סוזן איתן, רוקחת
הרוקחת סוזן איתן עובדת בביה”ח משנת 1988. היא רוקחת ותיקה ומוערכת מאוד והיא זו שעומדת מאחורי פיתוח הזיהוי 
סוזן את   המהיר של תרופות באמצעות מדבקות, שנועד למנוע טעויות במתן תרופות למטופלים. בעבודתה משקפת 

“רוח הצוות” בבית המרקחת, רוח המכוונת למתן שירות מרבי ומיטבי לעובדים ולמטופלים.

דפנה אגמון אשכנזי, פסיכולוגית 
הפסיכולוגית דפנה אגמון אשכנזי עובדת בביה”ח משנת 2001 והקימה את השירות הפסיכולוגי ביחידה לאשפוז יום כללי. 
לדפנה יכולת מקצועית גבוהה והיא חרוצה ואיכפתית. השירות שדפנה נותנת הוא מעל ומעבר למקובל ולשעות העבודה 
בטיפול  היא מתמחה  האחרונות  בשנים  היום.  באשפוז  לטיפול  כהמשך  שירות מרפאתי  יזמה הקמת  דפנה  הרשמיות. 

בתסמונת הפוסט-טראומטית באמצעות תנועות עיניים והקימה קבוצת הדרכה לפסיכולוגים צעירים ביחידה. 

פרס מנהל בית החולים הוענק השנה לשלוש עובדות:

בטקס, שהופק על ידי מחלקת משאבי אנוש, נכחו כמאה מעובדי בית החולים ובסיומו הוכרזו הזוכים:
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טימור ציבן,
אח ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה 

פרס מנכ”ל הכללית
טימור עובד ביחידה משנת 1997 כאח מעשי והינו אחד העובדים הבולטים 
בה. בעבודתו מגלה טימור מעורבות ומסירות למטופלים ולבני משפחותיהם 
התקווה  את  ולשמר  עליהם  להקל  מנת  על  אפשרית  דרך  כל   ומחפש 

לשיפור במצבם.
טימור מהווה בהתנהלותו אות ומופת לעובדים בביה”ח. הוא מראה דוגמה 
מידי  הפרס  את  קיבל  טימור  ממנו.  לנדרש  ומעבר  מעל  עבודה  לביצוע 

מנכ”ל הכללית, אלי דפס, בטקס חגיגי שנערך ב-22 לפברואר.  בתמונה: פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, טימור ציבן, 
מנכ”ל הכללית אלי דפס.
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בבית החולים לוינשטיין מספר הרופאים המומחים ברפואה שיקומית הגדול בישראל

"אמא, אני רוצה ללכת מכאן" אלו היו המילים הראשונות 
שהוצאתי מהפה שלי כאשר הגעתי לבית החולים לוינשטיין, 

מפוחד מאוד ומלא חששות בעקבות המצב שלי.
אני, טל בניפלא, בן 17, לומד בכיתה י"ב במקיף א' בבאר 
לוינשטיין לאחר כחודש אשפוז  חולים  לבית  שבע, הגעתי 
שהיו  ברגליים  ניתוחים  שלושה  עברתי  שם  בסורוקה, 
מרוסקות לגמרי, כאשר אני מרותק למיטה. מצבי לא היה 
ברור כל כך ולא ידעו לומר בדיוק כמה זמן ייקח עד לסיום 
של  ההשפעה  משקל  יהיה  ומה  אלך  אני  איך  השיקום, 

הפציעה על המשך החיים שלי.
מפוחד  אני  כאשר  אמי  עם  לוינשטיין  חולים  לבית  הגעתי 
רלוקה  ד"ר  בעזרתה של  היום הראשון  ועברתי את  מאוד 
שפסר, מנהלת היחידה לשיקום ילדים ונוער. ד"ר שפסר לא 
שאשאר  דאגה  שלי,  הראשון  היום  כל  במשך  אותי  עזבה 

רגוע ושאדע שהגעתי למקום הנכון.
ד"ר  של  מילותיה  כמה  עד  הבנתי  עברו  שהימים  ככל 
באמת  הוא  לוינשטיין  חולים  בית  כמה  ועד  נכונות  שפסר 
נהדר  רפואי  צוות  מדהים,  עובדים  צוות  עם  הנכון  המקום 
וצוות מתנדבים מעולה, שנותנים מענה לכל פנייה יחד עם 
לוינשטיין, מעבר  חולים  בבית  קיבלתי  ואהבה.  חיוך  הרבה 
גם  בעיסוק  והריפוי  הפיזיותרפיה  לטיפולי  הרפואי,  לטיפול 
עזרה פסיכולוגית, עזרה בלימודים ותעסוקה בשעות הפנאי 
לי להעביר את השהות שלי בבית החולים בצורה  שגרמו 
וחברויות עם אנשים שאני  יצרתי קשרים  טובה שיש.  הכי 

יכול לומר בביטחון שילוו אותי לכל החיים.
החולים  מבית  יצאתי  מהצפוי,  מוקדם  דבר,  של  בסופו 
בביטחון  רגליי  שתי  על  והולך  עומד  אני  כאשר  לוינשטיין 
זמן  אחרי  הסיכויים,  כל  וכנגד  הציפיות  כל  כנגד  וביציבות. 

קצר שכזה אני עומד והולך על הרגליים.
אינני יכול לתאר את הקשרים שנוצרו בבית החולים לוינשטיין 
עם  לעזוב בעקבות הקשר החזק  לי  היה  כמה קשה  ועד 

הרופאים, הפיזיותרפיסטים, האחיות ובנות השירות. 
כאשר  האחרונות  שמילותיי  הוא  ביותר  המדהים  החלק 
ללכת  רוצה  לא  אני  "אמא,  היו:  לוינשטיין  בית  את  עזבתי 
מכאן", הבדל של מילה אחת בין המשפט הראשון שהוצאתי 
מפי לבין האחרון, מילה קטנה שיכולה לתאר בצורה גדולה 

את כל מה שעברתי שם.
כל מה שנותר לי להגיד הוא שבית החולים לוינשטיין הוא 

מקום של תקווה, מקום של חסד ואהבה.
תודה!

טל

טל
טל בניפלא, תלמיד כיתה י"ב בבית הספר מקיף א' בבאר שבע, נפצע באגן 
בזמן  זה קרה  ביום השני של תחילת שנת הלימודים בתאונת אופנוע.  ובירך 
עבודתו כשליח פיצה, כאשר האופנוע עליו רכב התנגש בעוצמה עם רכב שלא 
סורוקה, שם  החולים  לבית  התאונה  פונה ממקום  טל   קדימה.  זכות  לו  נתן 
התייצב מצבו והוא אושפז במצב בינוני למשך שלושה שבועות. בסורוקה עבר 
ביחידה לשיקום  הגיע לשיקום  ומיד לאחר מכן  ברגליים  ניתוחים  טל מספר 
ונוער בבית החולים לוינשטיין, כשהוא עם קיבועים חיצוניים הכוללים  ילדים 

מוט ברזל מהאגן ועד הירך. 

ד”ר רלוקה שפסר, מנהלת 
היחידה לשיקום ילדים ונוער 

בבית החולים לוינשטיין:
“טל הגיע לשיקום ב–21 

בספטמבר 2011, כשהוא מרותק 
למיטה ובמצב נפשי ירוד.

בזמן קצר מהמצופה, טל חזר 
הביתה, היישר אל תקופת 

הבגרויות, כשהוא הולך 
ומתפקד באופן עצמאי.

אמא,
אני לא רוצה ללכת מכאן...

היישר  הביתה,  חזר  טל  מפרך,  שיקום  תהליך   אחרי 

עצמאי  באופן  ומתפקד  מתהלך  כשהוא  הבגרויות,  אל 

לחלוטין. 

שכזה אני עומד והולך על הרגליים.”“כנגד כל הציפיות וכנגד כל הסיכויים, אחרי זמן קצר 
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בית החולים לוינשטיין – 
בית חולים ירוק

לאחרונה עבר בית החולים בהצלחה מבדק 
סביבתי  ניהול  לתקן  והסמכה  התעדה 
ISO-2004:14001 והוכרז כבית חולים ירוק, 
השני בארץ, כשהוא מצטרף לבית חולים מאיר, 
שגם הוא נמנה על בתי החולים של הכללית.
לדברי פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל בית החולים 
לוינשטיין, בית החולים שם לו למטרה להפוך 
לבית חולים ירוק ועבד בשיתוף פעולה מלא 
עם עירית רעננה בנושא זה. "אנו שמחים על 
קבלת התקן ונמשיך ליישם עקרונות ירוקים 
ולשמור על איכות הסביבה כחלק אינטגראלי 
הקהילה  למען  לפעול  שלנו  מהמחויבות 

והחברה בישראל", מוסיף פרופ' כ"ץ. 
בית החולים מינה צוות חשיבה מקרב עובדי 
של  ושילוב  יישום  קידם  אשר  החולים  בית 
בית  בפעילות  לסביבה  ידידותיים  פתרונות 
הירוקות  הפעולות  בין  השוטפת.  החולים 
צריכת  צמצום  החולים:  בבית  המתבצעות 
נייר וחשמל, מחזור פסולת מוצקה ומסוכנת 
משרדי  נייר  קרטונים,   ,PET )בקבוקי 
וסוללות(, מחזור תרופות פגות תוקף, מחזור 
פסולת משרדית )ראשי דיו של מדפסות 
ועוד(. סוללות  טונרים,  צילום,  ומכונות 
שבית  הראשונות  הירוקות  הפעולות  אחת 
החולים נקט לטובת הסביבה היתה החלפת 
מערכת מזוט קל, שהייתה קיימת מאז הקמת 
יותר  ונקייה  ידידותית  גז  למערכת  הבניין, 
לסביבה. מערכת הגז משמשת לחימום בניין 
המאושפזים, חימום מים למקלחות ולבישול, 
היה  השינוי  הטיפולית.  הבריכה  חימום  וכן 
כרוך בהטמנת מיכלים תת קרקעיים, הקמת 
והחלפת המבערים  גז הכוללת מאייד  חוות 

בחדר המכונות של ביה"ח למבערי גז.
לדברי דוד המר, המנהל האדמניסטרטיבי של 
לבית  הועדה  וראש  לוינשטיין  החולים  בית 
זו של ביה"ח לוינשטיין  ירוק, פעילות  חולים 
בשנת  הכללית  את  זיכו  אחרות  ופעילויות 
להגנת הסביבה במעמד  בפרס השר   2010
נשיא המדינה. "אנו בוחנים כל העת מהלכים 
מערכת  התקנת  היתר  ובין  נוספים  ירוקים 
ופתרונות  מהשמש  חשמל  לייצור  סולארית 
דוד  הוסיף  החולים",  בבית  ליישום  אחרים 

המר.

בתמונה: הביקור במקווה להטבלת כלים 
בבית החולים )מימין לשמאל(: הרב יהודה 
עמירם  פרופ’  פרץ,  הרב  של  מזכירו  רייך, 
)מאחור(  לוינשטיין,  בית החולים  כ”ץ, מנהל 
מריו  החולים,  בית  רב  חרמ”ץ,  הרב שמואל 
של  האדמיניסטרטיבי  המנהל  סגן  קונבקי, 
של  הראשי  הרב  פרץ,  יצחק  הרב  ביה”ח, 
הכללית,  רב  רוזנברג,  מנחם  הרב  רעננה, 
הרב מנחם לפקיבקר, סגן מנהל מחלקת דת 

וכשרות בכללית.

לקראת חג הפסח
הרב הראשי של רעננה, 

קנה את החמץ של 
כללית וחנך מקווה 

לכלים בבית החולים 
לוינשטיין

בהרצלייה  היובל  מתיכון  י’5  כיתה  תלמידי 
המחנכת  עם  יחד  בשבט,  ט”ו  לרגל  הגיעו 
החג  את  לחגוג  בכדי  ברקאי-מאירי,  ליאור 
בבית  לשיקום  המאושפזים  הילדים  עם 

החולים לוינשטיין. 
שיקומי  החינוכי  במרכז  התקיימה  הפעילות 
ספר  כבית  ופועל  החולים  בבית  הממוקם 
לכל דבר וכולל מורים וסייעות מטעם משרד 

החינוך למקצועות שונים. 
היה  התלמידים  שיזמו  הפעילות  נושא 
הסביבה.  איכות  על  ושמירה  מיחזור 
גלם  בחומרי  השתמשו  התלמידים 
יצרו תוצרים של  ממוחזרים שבאמצעותם 
ט”ו בשבט. הילדים המאושפזים הכינו ביחד 
פלסטיק  מבקבוקי  עציץ  התלמידים  עם 
פירות  עמוסות  סלסילות  ויצרו  ממוחזרים 

יבשים מסלסילות פטריות שאספו.
אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי שיקומי 
לוינשטיין: “הפעילות תרמה  בבית החולים 
לילדים המאושפזים בפן הרגשי של  רבות 
יציאה מהשגרה היומיומית של בית החולים 
בנוסף,  מיוחדת.  חגיגית  אווירה  ויצירת 
הפעילות דרשה שימוש במוטוריקה עדינה 
לטיפול  השאר  בין  היא  גם  תורמת  אשר 

ולשיקום”.

 חגיגות ט"ו בשבט
בבית החולים לוינשטיין
 תלמידי תיכון היובל בהרצליה חגגו 

עם הילדים המאושפזים בבית החולים

הגיע  רעננה,  של  הראשי  הרב  פרץ,  הרב 
לביקור בבית החולים לוינשטיין כדי להתרשם 
מהכנות בית החולים לחג הפסח. הרב פרץ 
ידוע כידיד של בית החולים ודואג לשמור על 
בית  הנהלת  עם  השנים  לאורך  הדוק  קשר 

החולים.
בביקור השתתפו גם הרב יהודה רייך, מזכירו 
רב  רוזנברג,  מנחם  הרב  פרץ,  הרב  של 
מנהל  סגן  לפקיבקר,  מנחם  והרב  הכללית 

מחלקת דת וכשרות בכללית. 
בית  פגישה עם מנהל  כלל  השנה, המפגש 
הנהלת  וצוות  כ"ץ  עמירם  פרופ'  החולים, 
בית החולים וביקור במקווה החדש להטבלת 
כלים. הרב פרץ חנך את המקווה, שמאפשר 
להכשיר כלי מטבח בבית החולים, יחד עם 
זאת לאחר שמריו קונבקי, סגן  רבני כללית, 
המנהל האדמיניסרטיבי הסביר איך המקווה 

נבנה על פי דרישות ההלכה.
הרב פרץ נשא דרשה לחג ובירך את פרופ' 
ההתקדמות  על  החולים  בית  והנהלת  כ"ץ 
החדש.  האשפוז  מגדל  של  בבנייה  הניכרת 
שנעשות  הגדולות  הפעולות  על  הודה  הוא 
בבית החולים למען החולים ולשיפור רווחתם 
וציין כי כולם מוקירים את הפעילות החשובה 
של בית החולים וביקש לחזק את ידי הצוות 
שהיה  העובדה  את  הזכיר  גם  הרב  הרפואי. 
לוינשטיין  החולים  בבית  מאושפז  בעבר 
נפלא  וטיפול  יחס  וקיבל  חודשיים  במשך 

מהצוות.
גם השנה, הרב מנחם רוזנברג, רב הכללית, 
הכללית  מוסדות  כל  של  החמץ  את  מכר 
ושלוחותיה לרב פרץ  כדי שימכור אותו לגוי.
ובסיומה  הביקור  במהלך  נעשתה  המכירה 
קיבל הרב רוזנברג אישור מכירת חמץ לפסח 

מהרבנות הראשית של רעננה.



www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il

ttova@newmivt.co.il



14

ענת וול.

זו הבדיחה הפשוטה של מי מהצוות שרוצה להקל  להן הוא נזקק, 
במעט עלינו, זו ההשתאות כל פעם מחדש לראות אדם שמאושפז 
בעזרת  ללכת  רבים מתחיל  חודשים  גלגלים  כסא  על  איתך, שהיה 
הליכון בפעם הראשונה ואותה זקיפות קומה שמתלווה אליו בקימה 
לא חדלה מלהפעים. אלו מחיאות הכפיים אחד לשני, אלו התפילות 
תקווה,  הם  לכולן  והמשותף  שפות,  הרבה  בכל-כך  נאמרות  אשר 
אמונה ורצון אמיתיים. אז בית לוינשטיין אינו מוסד של ייאוש למרות 
כל מה שהינך רואה בו, אלא של תקווה גדולה על אף הכל. זהו מקום 
שבו אנשי הצוות לוקחים אותך המטופל אל הקצוות של עצמך ללא 

פשרות על מנת לאתגר אותך לעבודה מאומצת, וזה עובד!
לא כל יום אדם שנמצא בין חיים למוות, בין כריתת רגל להשארתה, 
זוכה להגיע למצב בו אני רצה פעמיים בשבוע למרחק של כ–2 ק"מ 

ואף חזרתי לעבודה לשלושה ימים בשבוע.
אני מעוניינת לנצל את הבמה ולתת עצה לאלמוני ולאלמונית שאך 
זה אושפזו: נכון החיים השתנו. גם היחס לחיים השתנה אבל, מסע 
יום  בכל  וראשון!  מייל מתחיל באמת מצעד אחד קטן  בין 10,000 
ורק בך!! להוסיף למסע הארוך  וזה תלוי בך! אך  יכול לבחור  אתה 
הוא  הזה  הצעד  אם  משנה  זה  ואין  אחד,  ועוד  אחד  ועוד  צעד  עוד 
בתקשורת,  ריפוי בעיסוק או פיזיותרפיה. רק תסכים לקבל את כל שיש
לבית לוינשטיין להציע לך ותוכל לגדול מהמקום בו הינך נמצא עכשיו 

אל המקום בו תחיה מחדש חיים מלאים בכל משמעויותיהם.
מבקשת להגיד לכולכם תודה – מילה קטנה עם משמעות עצומה 

עבורי, תודה ענקית לכולכם – לכל אחד ואחת מכם!
תמשיכו לעשות חיל,

רפואה שלמה ומוחלטת לכל מי שזקוק לה – אמן.

שיקום חבלות מוח 
המחלקה לשיקום חבלות מוח בבית החולים לוינשטיין, בה הייתה ענת וול מאושפזת, היא מהמובילות בעולם. המחלקה, הראשונה מסוגה 
בארץ, מתמחה מזה למעלה מ-40 שנה בטיפול באנשים שסובלים מפגיעות ראש - משלב הצלת החיים  ועד לחזרה לתפקוד תקין ככל הניתן. 
בראש המחלקה לשיקום חבלות מוח עומד ד”ר ירון סחר, בוגר אוניברסיטת תל אביב שהתמחה ברפואת שיקום בבית החולים לוינשטיין. 
לדברי ד”ר סחר: “במקרה של חבלת מוח, אופי החבלה גורם להסתמנות שונה מפגיעה מוחית שאינה חבלתית, למשל מאירוע מוחי. הפגיעות 
יהיו בדרך כלל מפושטות ומערבות איזורי מוח שונים. רוב האנשים משתפרים משמעותית בתהליך השיקום, אך מתי מגיעים לסוף השיקום 
זו שאלה גדולה. התהליך עצמו ממושך וכיום ידוע שההחלמת המוח יכולה להימשך הרבה מאוד זמן. המנגנונים האחראים להחלמת המוח 
אינם ברורים לגמרי עדיין, אך ככל הנראה כוללים חזרה לתפקוד של איזורים שנותרו חיוניים סביב האיזור הפגוע כשבמקביל אזורי מוח אחרים 
לוקחים על עצמם חלק מעיבוד המידע הרלוונטי. הטיפול המקובל היום לא מתבסס בהכרח על זיהוי האזור הפגוע 
ומתמקד דווקא בתפקוד הפגוע. מכוונים את התרגול לפי אופי הפגיעה, גם כדי לשחזר את הפעילויות במוח וגם כדי 

לייצר פיצוי”.
ד”ר תמרה צ’רקסקי, רופאה בכירה במחלקה לשיקום חבלות מוח בבית החולים לוינשטיין: “ענת הגיעה אלינו 
וירידה בתפקוד. היא טופלה  עם פגיעה רב מערכתית שכללה פגיעת ראש, פגיעה אורתופדית משמעותית ביותר 
על ידי צוות שיקומי רב מקצועי והטיפול בה כלל טיפולים רפואיים, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולי ריפוי בעיסוק וטיפול 
פסיכולוגי. ענת הגיעה לשיפור תפקודי משמעותי ביותר, היום היא הולכת ללא כל אמצעי עזר והצליחה להשתלב 

בחזרה בעבודתה הקודמת”.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

להתחיל מחדש
נפגעתי בפיגוע דריסה בעכו בנובמבר 2010. 

משאית התנגשה בתחנת אוטובוס בה עמדתי "והצליחה" להרוג שניים, 
חייל וחיילת ולפצוע אחד עשר. אני הייתי בין הפצועות קשה. הועברתי 
במסוק לבית החולים רמב"ם כשאני סובלת מפגיעת ראש, מסכנת 
הריאות  את  שקרעו  בצלעות  התחתון,  בגב  בגפיים,  פציעות  חיים, 
ובחוליה בצוואר אשר חששו כי תביא אותי לשיתוק. כשבוע עברתי 
בין חיים לחידלון  במצב של חוסר הכרה בטיפול נמרץ. לאחר כחודש 
ההולדת  יום   2011 בינואר  ב-3  ניתוחים,  ו-6  ברמב"ם  אשפוז  וחצי 
שיקום  לתחילת  באמבולנס  הגעתי  אשכח,  שלא  תאריך  אחי,  של 
רגילה  כל-כך  שהייתי  אני  לוינשטיין.  בבית  ראש  לנפגעי  במחלקה 
לחיות את חיי השגרה, יודעת לעשות כל פעולה פשוטה בלי כל מאמץ 
ומחשבה כמו לגרוב את גרביי או לכנות את המרפק בשם מרפק ואת 
הברך בשם ברך, מתעוררת למציאות חדשה. מציאות בה איני יכולה 
 לעשות דבר בעצמי. כאבים כה עזים שאיני מאמינה כי יכול לכאוב כך. 

איני מכירה את שכניי המאושפזים לידי. 
אז לנשום עמוק ענת, ולהקשיב, אני אומרת לעצמי. וברגע זה מוסד 
עם שם עולמי מפסיק להיות מרכז שיקומי והופך להיות ביטוי של 

השליחים אשר בו, על כל מגוון ממלאי וממלאות התפקידים.
מבקשת אני לומר מספר מילים על שליחים אלו: על רגישותם, על 
ענוותם, על עשיית כל שביכולתם בכדי להקנות כלים חדשים אחרים, 
לי שאיבדתי את עולמי המוכר והבטוח. הם עושים זאת לילות כימים 

כפשוטו ימי חול, שבת וחג, כל הזמן.
אמיתית  הכל-כך  האמונה  בלוינשטיין,  הצוות  של  הזו  היד  הושטת 
ונקייה בך האדם, שלמרות שהינך פצוע או חולה הינך יכול לכל! יכול 
ביתך,  את  חייך,  את  ולבנות  דרכך  את  מחדש  לסלול  מחדש,  לקום 
מחלחלת. לפחות בי, היא עדיין מחלחלת. עבורי בית לוינשטיין זהו 
בלי  לבין פשטות  בחוץ,  לשני  ומנוכר האחד  ציני  עולם  בין  המאבק 
גבולות בין אדם לאדם בין כתליו. זו רוח ההתנדבות של אנשים יקרים 
כל  הפיזיותרפיסטית שבוחנת  זו  לתרום,  אחר שבוע  שבאים שבוע 
זה האח שבא לבדוק האם  הגוף,   ביטוי של שפת  וכל  מבט אצלי 
כי  רק  הייתה  להתפנות  מנת  על  בלילה  לו  קראתי  שלא  הסיבה 
שלא הצטרכתי? זו המנקה שחוששת כי אחליק ומציעה את עזרתה 
להביא לי את שאני צריכה, זה הליצן הרפואי שמעלה חיוך בכל פעם 
לראות  זה  ושחרורו,  האחר  של  בהתקדמותו  השמחה  זוהי  שמגיע, 
את החיוך של המרפאה בעיסוק כשעברתי את המבחן אשר בודק 
היה  אמירתה ש"אם  ואת  העדינות שלו  ברמות  במוח  הפגיעה  את 
לי רישיון נהיגה היא הייתה חותמת בשמחה"  וגם אומרת: "בחרתי 
ותרומתם המקצועית, הייחודית  וכמובן, הרופאים  במקצוע הנכון". 
הוא לקח את התרופות  זו הדאגה לשכנך למחלקה אם  והאישית. 
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המרכז החינוכי שיקומי 
לילדים בבית החולים

מאת: אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי 
שיקומי בלוינשטיין

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

ילדים  לשיקום  היחידה 
החולים  בבית  ונוער 
של  בניהולה   לוינשטיין, 
שפסר,  רלוקה   ד”ר  
נוער  ובני  ילדים  קולטת 
רחבי  מכל   18-3 בגילאי 
ביחידה  המאושפזים  הארץ. 
ומחלות  בתאונות  נפגעו 

בשל  שונים  ושיקום  החלמה  בשלבי  ונמצאים  נכות  שגורמות 
וניתוחי ראש, אירועים מוחיים, מחלות עצב שריר, פגיעות  חבלות 
אורטופדיות שונות מחלות גנטיות מתקדמות ועוד. כחלק בלתי נפרד 
)בית  שיקומי  חינוכי  מרכז  החולים  בבית  פועל  ביחידה  מהשיקום 
ספר( הכולל מורים וסייעות מטעם משרד החינוך למקצועות שונים. 
יום  ואשפוז  מלא  אשפוז  המאושפזים  לילדים  מענה  נותן  המרכז 
תוכנית  הספר  בבית  בונים  ילד  לכל  כאשר  והערבי  היהודי  מהמגזר 
הלימודית  לתוכנית  בהתאם  מצבו  את  התואמת  אישית  לימודים 
של משרד החינוך. המרכז החינוכי עובד בהלימה למטרות לימודיות, 
חברתיות וערכיות של משרד החינוך, נמצא בפיקוחו וכפוף להוראות 
אינטגראלי  וכחלק  ההוליסטית  התפיסה  פי  על  פועל  המרכז  נלוות. 
מהטיפול השיקומי הכולל של הילד המאושפז בבית החולים, ומהווה 
מצפן נורמטיבי בריא בתוך החולי, הכאב ומשבר המחלה. הפעילויות 
הלימודיות נועדו לעזור לתלמיד להתמודד עם מצב של חולי ושיקום 
העצמי,  הביטחון  חיזוק  שנפגעו,  מיומנויות  על  עבודה  תוך  מתמשך 
קבלת השונות וחזרה לתפקוד תקין ככל שניתן. ד”ר שפסר, מנהלת 
היחידה מעודדת את הצוות במרכז החינוכי להאמין בחדשנות, יזמות 
התלמיד  של  השילוב  תהליך  את  ולהוביל  שינויים  עם  והתמודדות 
לקראת שחרורו של התלמיד ממערכת בית החולים.  הצוות במרכז 
חינוכית,  יועצת  והיהודי,  הערבי  מהמגזר  מיוחד  לחינוך  מורות  כולל 
היהודי  מהמגזר  באומנות  )רגשית(  מטפלת  שיקומי,  לספורט  מורה 
והערבי, מורות להכנה לבחינות הבגרות, מדריכה באומנות משקמת, 

בת שרות לאומי וסייעות.

העשייה החינוכית באה לידי ביטוי בתחומים הבאים: 
הוראה ולימוד ư 

העשרה ולמידה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ư 
טיפולי תראפיה באמצעיים בלתי מילוליים )אמנות, יצירה ומוסיקה( ư 

ספורט שיקומי  ư 
מלאכת יד משקמת  ư 

טיפולים רגשיים פסיכולוגיים ư 
מדריכים  ידי  על  העשרה  חוגי  לילדים  מתקיימים  השבוע  במהלך 
החינוכי  הצוות  החינוך  משרד  חופשות  במהלך  נייר.  ועיסת  בקרמיקה 
מארגן פעילויות שונות ומגוונות לילדים המאושפזים על מנת להסב להם 
מוסיקה,  ממונעת,  נגריה  תכשיטנות,  לציין:  ניתן  הפעילויות  בין  הנאה. 
הקהילה:  ושיתוף  בארגון  רבות  פועל  החינוכי  הצוות  בנוסף,  ויצירה.  מדע 
– אישית  מחויבות  במסגרת  בקהילה  ספר  מבתי  חונכת  ילדים   חברת 

המיושמת על-ידי תלמידי תיכון אמי"ת רננים, המגיעים מידי שבוע ומפעילים 
את ילדי המחלקה בשעות אחה"צ בהנחיית מורות המרכז החינוכי,  חגיגת 
חגים  יהודיים, ערביים ונוצריים בשיתוף ילדי המחלקה ותלמידי בתי ספר 

בסביבה )הרצליה, רעננה, כפר סבא, הוד השרון, טירה וישובים נוספים(. 
לאורך כל האשפוז קיים קשר רציף בין המרכז החינוכי לבית הספר/גן 
בקהילה. לקראת שחרור התלמיד ממסגרת השיקום, מתקיימת פגישה 
בין צוותי העבודה מהמרכז החינוכי 
למסירה  בקהילה  הקולט  והצוות 
של  הלימודי/רגשי  המצב  ועדכון 
התלמיד וניתנות המלצות להמשך 
החינוכי  המרכז  צוות  טיפול. 
לקבלת  בקרה  מערכת  מפעיל 
התלמיד  השתלבות  על  משוב 

בקהילה. 

חשיבות  ורואה  לילדים  גבול  ללא  במסירות  שידועה  שפסר,  ד”ר 
היומיומית  הפעילות  נדבכי  לכול  הילדים  יחידת  בהתייחסות  רבה 
של מאושפזים, מציינת בגאווה את התרומה העצומה של המרכז 

החינוכי ביחידה בתהליך השיקום.





מאת: יעל דשא, מרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד, 
בית החולים לוינשטיין

  עם: ברהנו אסנקאו אלמו 
)אסנקאו- שם אבי; אלמו- שם סבי(

תפקיד: כוח עזר בשירות לריפוי בעיסוק
עובד בבית החולים משנת 2009 
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

עליה לארץ: הוריי עלו בשנת 1984 לישראל, אני עליתי בשנת 1991 
במלון  בירושלים  שהיתי  הראשונים  החודשים  ב-3   .35 בן  כשהייתי 
דיפלומט ולאחר מכן עברתי להתגורר בכפר סבא. בשנת 1993 רכשתי 

דירה קטנה, בה אנו מתגוררים עד היום.
בכפר  “גונדר”  שנקרא  באזור  חייתי  באתיופיה  באתיופיה:  החיים 
עשוי  באתיופיה  גדלתי  שבו  הבית  וויניה.  באיזור  אמבובר,  שנקרא 
מעצים ועשבים יבשים. מדובר בבית ששומר על אקלים נוח: בחורף 
נעים וחמים ובקיץ קריר. הבית היה שקט, לא הרגשנו שום רעש של 
ולעזור  לי כחוויה ממש טובה. מגיל 3 התחלנו לעבוד  זכור  וזה  גשם 
כיתה  עד  לישראל.  עלו  שהם  עד  קטנים  בדברים  בחקלאות  לאבא 
ח’ למדתי בכפר אמבובר.  בגיל 27 התחלתי ללמוד בבית ספר בעיר 
ונהייתי עצמאי. הייתי צריך לטפס בדרך לבית הספר על גבעות, לעמוד 
בתנאי שמש קשים וללכת הרבה לבד. כשלמדתי בעיר גונדר הלכתי 
ברגל שעתיים וחצי לכל כיוון. כל השבוע למדתי בבית הספר, ערכתי 

קניות ובסוף השבוע חזרתי לכפר לבלות את השבת.
חגים באתיופיה: חגגנו שם את ראש השנה ואת חג הפסח. ציינו גם 
את יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה ושבועות. בחגים באתיופיה לא 
לנו  היו  שבאתיופיה  לומר  יכול  אני  עובדים...  בישראל  רק   - עובדים 

חיים טובים מאוד. 
עלו  כולם  אחים.   8 עם  ילדים  מרובת  משפחה  אנחנו  משפחה: 
גר איתנו בדירה בכפר  ומאז אבי  נפטרה בשנת 2002  לישראל. אמי 
סבא. אבי היה חקלאי כל חייו, התמחה בגידול דבורים, גידל 300 עצים 
ב-1904   נולד  אבי  ללעיסה.  גת  ועלי  אפרסקים,  עצי  גשו,  שנקראים 
והוא היום בן 108 שנים! בשל העובדה שהוא קשיש אני מבלה עימו 
שעות רבות בסופי השבוע ואנחנו משוחחים על החיים וההיסטוריה 
פה  המשפחה  כל  כי  בישראל  לו  שטוב  אומר  אבי  באתיופיה.  שלו 
 אבל הוא מאוד מתגעגע למראות, לריחות ולמזג האוויר של אתיופיה. 
הוא היה שמח לחיות שם אבל חשוב לו להיות עם המשפחה וכן הוא 

זקוק לעזרה מאיתנו.
הילדים שלי: אני נשוי ואב לארבעה ילדים –  אשתי, אנוקויה, עובדת 
ככוח עזר בבית אבות הממוקם מול בית החולים לוינשטיין )בית בלב(.

ילדיי - זיו )זמטה באמהרית - נולד בדרך( שנולד בדרך לסודן באדיס 
אבבה. הוא נולד ממש קטן, אשתי הייתה חולה בזמן ההיריון. היום הוא 
בן 23, בקרוב משתחרר מצה”ל לאחר שירות בחיל הים; יעל – בת 
 18; שרה )ע”ש סבתא שלי( בת 17; תמר )שם מקובל גם באמהרית( 
בת 14.5. אני גאה בילדים שלי שהשתלבו בסביבה ובחברה הישראלית.
תעסוקה באתיופיה: באתיופיה עבדתי במשך שנה כמדריך ליהודים 

שרצו לעלות לארץ.
בעבודה כמדריך הובלתי קבוצות של אנשים עד לסודאן. צריך להבין 
כי היה צורך ללוות את האנשים כדי להימנע מהיתקלויות עם שודדים, 
חוטפי ילדות וצרות אחרות. בכל פעם שהבאתי קבוצה לסודן העברתי 
אותם לאנשים מישראל ואני עצמי הייתי חוזר לכפר. הגעתי לעבודה 
כמדריך בזכות זה שהכרתי את הדרך מגונדר לסודאן. ידעתי איפה יש 
מים, שודדים, איפה ניתן ללון בלילה. במשך השנה הזו העברתי וליוויתי 

4 קבוצות של אנשים )כ-1000 איש(.  ההליכה בכל מסע ארכה כשמונה 
ימים. בלילה ישנו על עלים, והיינו צריכים להיזהר מנחשים ומעקרבים. 
למזלי הרב לא איבדנו אף אחד מהקבוצות שהובלתי למרות תנאי מזג 

האוויר הקשים שהקשו מאוד על האנשים במסע הזה. 
תעסוקה בישראל: בתחילה רציתי ללמוד אך לא הייתה לי מספיק 
עזרה. על כן התחלתי לעבוד במפעל “ניירות ירושלים” בפתח תקווה 
שבו מייצרים נייר מיוחד למסמכי דת )בתי כנסת וכנסיות(. כשהמפעל 
נסגר עברתי לעבוד במפעל “פקר פלדה” בכפר סבא. זו היתה עבודה 
תקופה  לאחר  במפעל.  מספיק  מתפתח  לא  שאני  והרגשתי  קשה 

מסוימת במפעל הפלדה הצטרפתי כנהג אוטובוס בדן בקו 48. 
זו היתה עבודה אינטנסיבית וכללה מגע עם הרבה אנשים. יום העבודה 

היה ארוך והייתה לי הרבה אחריות.
בית החולים לוינשטיין: הגעתי לבית החולים לוינשטיין דרך עבודות 
שירות שביצעתי כאן בעקבות תאונה שעשיתי עם רכב פרטי. קיבלתי 
שירות  עבודות  כאן  ביצעתי  לנהוג.  חוזר  לא  שאני  והחלטתי  שלילה 
במשך שישה חודשים ולמדתי כיצד להתייחס לאנשים ולהיות אדם 
יותר מהכסף שהרווחתי בעבודה  יותר. הלמידה הזו שווה הרבה  טוב 
צור  ולאתי  ריינברג  לדינה  פניתי  חודשים  כשישה  אחרי  הקודמת. 
בית החולים  וביקשתי להישאר לעבוד כאן.  ממחלקת משאבי אנוש 
כוח עזר בריפוי בעיסוק. למרות  והעבירו אותי להיות  נענה לבקשתי 
השכר הלא גבוה למדתי להכיר ולהתייחס לאנשים. כשאני יוצא מבית 
החולים אני מרגיש רגוע, רוצה לעזור לאנשים ולהיות אדם טוב. הצוות 
העובד בבית החולים הוא צוות מקצועי, איכותי וטוב. אני מרגיש שזוהי 
אותי.  שינתה  כאן  שהעבודה  לומר  יכול  אני  שלי.  השנייה  המשפחה 
זה  וכיום  אנשים  על  להתעצבן  שנוטה  יותר  קשה  איש  הייתי  בעבר 
בדיוק ההיפך. אם  אני נתקל באדם עצבני אני חושב כיצד להרגיע אותו 

ולא איך להילחם בו. אני מודה לאלוהים שאני פה.
שעות הפנאי: אין לי כל כך זמן פנוי. בשבת אני מבלה בעיקר עם 

אבא שלי שמספר לי על ילדותו באתיופיה. 
התחבורה.  ואת  הבנויים  הבתים  את  בישראל  אוהב  אני  ישראל: 
באתיופיה היינו צריכים לבנות מחדש את הבית כל שש שנים ואי אפשר 
שעתיים  רק  לילה  כל  ישנתי  באתיופיה  למקום.  ממקום  להגיע  היה 
לי. האוכל בישראל  וזה עדיין לא מספיק  ישן 8 שעות  ופה אני  וחצי 
שונה מאוד מהאוכל באתיופיה. היום אני אוכל הכל אבל מעדיף את 
זמין  יותר. באתיופיה היה לנו אוכל  ובריא  האוכל האתיופי שהיה טוב 

שגידלנו בעצמנו. חוץ ממלח הכל היה נגיש.
אשתי  טובה.  מספיק  לא  שלי  שהעברית  מרגיש  עדיין  אני  שפה: 
ולא אמהרית. אני  וכל הילדים שלי מדברים עברית  מעדיפה עברית 

שומע פעמיים ביום תוכנית רדיו באמהרית לכן אני צמוד לרדיו קטן.
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

הסיעוד חוקר
לוינשטיין  החולים  בבית  בסיעוד  המחקר 
נמצא בתנופה בשנה האחרונה וכולל מספר 
מחקרים חדשים המתנהלים בשיתוף פעולה 
עם סקטור הרפואה והעבודה הסוציאלית, 
ביה"ס לסיעוד מאיר ומרכזים רפואיים נוספים:  
אי שקט פסיכומוטורי  אחד המחקרים: 
הסיעוד  הנהלת   - מוחית  פגיעה  לאחר 
בחרה את נושא הפחתת אי שקט פסיכומוטורי 
מוחי,   מנזק  הסובלים  מטופלים  בקרב 
הקודמת.  העבודה  בשנת  איכות  כפרויקט 
בכירות  אחיות  הכולל  ייעודי  עבודה  צוות 
ומוביל  הגה  הנוירולוגי  השיקום  ממחלקות 

מחקר איכותני הבודק את עמדות  מטפלים 
וצוות סיעודי בנושא אי  עיקריים, מטופלים 
מוחית.   פגיעה  לאחר  פסיכומוטורי  שקט 
סוערת  היא,  כן  כשמה  שקט  האי  תקופת 
המשפחה  ובני  המטופל  את  ומטלטלת 
הסיעודי  הצוות  את  ואף  אותו  הסובבים 

הניצב מול הסערה.
את  ולהבין  לנסות   הינה   המחקר  מטרת 
המשפחה  בני  של  מבטם  מנקודת  הבעיה 
במהלך  שקט  אי  תקופת  שחוו  ומטופלים 
התמודדות  את  לבדוק  ובנוסף  אשפוזם, 
שקט.  באי  מטופל  עם  הסיעודי  הצוות 
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 שיתוף פעולה מחקרי 
 בין הסיעוד בלוינשטיין 

 לבית הספר לסיעוד
 בבית החולים מאיר

השנה חודש שיתוף הפעולה בלוינשטיין בין 
לסיעוד  הספר  בית  לבין   הסיעוד  הנהלת 
נדרשים  הלימודים  מתכנית  כחלק  מאיר.  
הסטודנטים לסיעוד בשנה השלישית לבצע 
וביצוע  בתכנון  ולהתנסות  מחקר  סמינר 
בחרו  סטודנטים  של  קבוצות  שתי  מחקר. 
השיקומי  התוכן  מעולם  נושאים  לחקור 
של  בהנחייתן  לוינשטיין,  החולים  בבית 
הספר  מבית  ומורה  מחקר  תחום  מרכזת 
המחקר.   סמינר  את  המרכזת  לסיעוד 
הפיזית  ההגבלה  בנושא  עוסק  אחד  מחקר 
אל  המשפחות  עמדת  בחינת  ומטרתו 
מטבע  בנושא.  הסיעודי  הצוות  עמדת  מול 
הדברים הגבלה פיזית הינה נושא טעון רגשית 
בסיטואציה  הנמצאים  המשפחה  בני  עבור 
מחולקים  המחקר  במסגרת  קשה. 
הסיעודי.  ולצוות  המשפחה  לבני  שאלונים 
המחקר השני בודק את איכות החיים ורמת 
חודשים עד שנה   3 התפקוד של מטופלים 
הסטודנטים  תחתונה.  גפה  קטיעת  לאחר 
למעקב  המגיעים  מטופלים  עם  נפגשים 
ומראיינים  האורטופדית  המרפאה  במסגרת 
אותם בנושא איכות חייהם ותפקודם היומיומי. 
שני המחקרים עתידים להסתיים ביולי 2012, 
עם תום שנת הלימודים בבית הספר לסיעוד. 

שיתוף פעולה מחקרי עם בתי החולים 
שניידר וסורוקה:

מניעת  בנושא  מחקרי  פעולה  שיתוף  ונרקם  הולך  אלו  בימים 
וסורוקה.  שניידר  החולים  בתי  עם  יחד  בילדים  לחץ  פצעי 
בדיקת  שמטרתו  מרכזי  רב  מחקר  יוזמת  הסיעוד  הנהלת 
הינו  זה  אומדן  BRADEN Q בעברית.  לאומדן  ומהימנות  תיקוף 
שתורגם  בילדים  לחץ  פצע  לפתח  הסיכון  להערכת  יעודי  כלי 
בית  שנים.  כ-4  לפני  בבי"ח  שוטף  לשימוש  והוכנס  לעברית 
רצונם  הביעו  סורוקה  בבי"ח  הילדים  וחטיבת  שניידר  החולים 
בבי"ח  הנצבר  מהידע  ולהפיק  ללמוד  במחקר,  להשתתף 
בילדים.   לחץ  פצעי  לפתח  הסיכון  הערכת  בנושא  לוינשטיין 

הרחבת סמכויות לאחיות מוסמכות
במסגרת מדיניות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות להעצמת אחיות 
בבית  הסיעוד  נערך  מטופלים,  ובטיחות  איכות  ושיפור  מוסמכות 
בתחומים  מוסמכות  לאחיות  הרשאות  למתן  לוינשטיין  החולים 

שונים:
החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים • 

• OTC מתן תרופות
הפעלת דפיברילטור חצי אוטומטי • 

שטיפת וריד מרכזי עם הפרין    • 

לאחרונה התקיימה הכשרה לכל האחיות המוסמכות בבית החולים 
להחזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים וניתנו הרשאות. את 
ההכשרה ריכזה אסתי מידן, רכזת תחום החייאה ומצבי חרום בסיעוד.
פועלת  בסיעוד,  איכות  אבטחת  תחום  מרכזת  מירמן,  טל  בר  רנטה 
בימים אלה להרחבת מעורבות האחיות בהחלטות על הטיפול בפצעי 

לחץ.





מטופלי היחידה לאשפוז 
יום ראש בבית החולים 

לוינשטיין יצאו ליום כיף 
וגיבוש בירושלים

ובאמצעות  מתרומות  מומן  כולו  היום 
עמותת "אוהלי קידר"

במהלך החגים יצאו מטופלי היחידה לאשפוז 
יום ראש בבית החולים לוינשטיין בליווי רופאי 
וגיבוש  כיף  ליום  המטפל  והצוות  היחידה 
בירושלים. הטיול כלל ביקור בכותל המערבי, 
עם  מפגש  הארכיאולוגי,  ובגן  בכנסת  סיור 
וביקור  נהרי,  ישראל משולם  השר למורשת 

וסיור אור קולי במרכז מורשת בגין.
במכתב תודה שהוציאו המטופלים לעמותת 
"אוהלי קידר" ולשכת השר נהרי, לאחר הטיול, 
נכתב: "בשימת דגש על תקופת עשרת ימי 
תשובה אנו מודים לאל על כל מה שעברנו 
והרופאים  המטפלים  של  בסיועם  זו  בשנה 
פציעתנו/חוליינו  מיום  צמוד  אותנו  שמלווים 
עד יום זה, ועד היום בו נוכל לעמוד ביציבות 
אל מול העולם החיצוני בעצמאות ובבריאות. 
ביום זה הבנו שישנם הרבה אנשים שאכפת 
להם מהאחר, מהחלש ושיעשו כל שביכולתם 
על מנת לסייע ולעזור בכל מה שצריך ובכך 
כתף  ונותנים  מולינו  עומדים  אתכם,  ראינו 
של  לאורכו  לו,  זקוקים  היינו  שרק  מה  בכל 

היום, על כל דרישותיו וצרכיו".
המטופלים ביקשו במכתב גם להודות לצוות 
של  בראשותה  ראש,  יום  לאשפוז  היחידה 
ד”ר סבטלנה יופטוב, שאחראית על הטיפול 
הרפואי ביחידה, שעשו המון כדי להוציא את 

היום הזה לפועל.
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

22

טיול מתנדבים לגליל 
המערבי )אביב תשע"ב(

במעילים  הצטיידנו  סערה,  גשם,  לנו  הבטיחו 
לינו  ע מה,  ובחשש  וכובעים  כפפות   , ומטריות
לה בתפילה, אברהם  ע לאוטובוסים, בתפילה )הת

קורן( והיא נענתה.
קבלנו  הגדולה,  השריפה  בעקבות  לכרמל   נסענו 
ל מה שקרה ומה המסקנות שהוסקו.  הסבר מדהים ע
ראינו את הצד היפה והמרגש של הכרמל שנוצר 
נוצרים  איך  ראינו  במו-עיננו  השריפה.  בעקבות 

חיים חדשים בכרמל.
משם נסענו ל"גשרים התלויים בשמורת נחל גשר", 
ל   ע ללכת   ומפחידה  מרעידה  חוויה  הייתה  זאת 
ההר.  צידי  משני  העמק,  ל  מע ותלוי  נדנד  מת גשר 
בעמק  השוכנת  עין-אפק"  ל"שמורת  הגענו  משם 
מקור  שהן  טבעיות  מים  בריכות  בשמורה   עכו. 
חיים לדגים, צבים, סרטנים, ג'מוסים וצמחי מים. 
ל גשרי עץ אך את  , הלכנו ע טיילנו בין הבריכות
ל  הג'מוסים לא פגשנו וחבל.. ראינו מיצג אור קולי ע
השמורה. בעקבות הרעב, סעדנו את לבנו במסעדת 
הנקרה.  לראש  המשכנו  ומשם  בעכו,  וקינמון"  "מור 
הרכבל  את  תיקנו  לכבודנו  במיוחד  כי  נתבשרנו 
ל  והפעילו אותו כך שירדנו אל הנקרות והשקפנו ע

נפץ אל הנקרות.  הכחול המדהים המת
כל  אפשרה.  שהסערה  במקומות  סיירנו   , בנקרות
הדרך הייתה רטובה מרסיסי הגלים המכים בסלע 
נו  נפץ לעברנו עצרנו את נשימת ובכל פעם שגל הת
ט פחד.. גם  והיו אף שצרחו משמחה מהולה במע
 , פה ראינו מיצג אור קולי שסיפר את סיפור הנקרות
ל הכלה שנפלה למים ומאז  כולל האגדה העתיקה ע
כיצד  שמענו  בגלים.  ברחש  קולה  את  שומעים 

ני הטבע יצרו דבר קסום כזה. אית
המסלול היה נפלא )תודה לעדה(, החברותא נעימה 
במיוחד. למטיילים הייתה חוויה נפלאה ותודות רבות 

נשמעו מכל עבר.
תודה להנהלת בית החולים ולדינה-רכזת הרווחה 

של בית החולים.  
מלכה לשד, עדה שוקי       

מעורבות בקהילה
ביקשה  לוינשטיין  החולים  בית  הנהלת 
המתנדבים  לעובדיה,  תודה  ולהכיר  להודות 
של  שונים  בפרויקטים  השנה  במשך 
מעורבות בקהילה במסגרת התוכנית אותה 
במסגרת  דפס.  אלי  הכללית,  מנכ"ל  יזם 
הסיוע  בתחום  מתנדבים  עובדים  יצאו  זאת 
הקהילה  בני  בשילוב  וסיוע  השואה  לניצולי 
האתיופית, לסיור ביפו העתיקה, נהנו מהנוף, 
במסעדה,  מארוחה  המדריכה,  מהסברי 
מקריאת המואזין ובעיקר מהחברותא. לטיול 
אתיופיה  יוצאות  נשים  קבוצת  גם  הצטרפה 

מנתניה, אותן מלווה בית החולים.
אנוש  משאבי  מנהלת  קייזר,  רבקה  עו"ד 
של בית החולים לוינשטיין, מציינת: "מדובר 
החולים  בית  עובדי  של  עילית"  ב"יחידת 
בסיוע  המעורבת  החולים  בית  גמלאי  ושל 
בעשייה  אתיופיה,  יוצאות  נשים  בקליטת 
ותמיכה  ובליווי  דרכים  תאונות  מניעת  למען 

בניצולי השואה שעדיין חיים בקרבנו".
הפיזיותרפיה  מנהלת  סגנית  סנדר,  איריס 
הוסיפה  המתנדבות  ואחת  החולים  בבית 
במהלך הסיור: "העשייה למען הזולת מסייעת 
ה"ֵמֶעֶבר"  את  הרוח,  שאר  את  להרגיש  לנו 

של חיי היום יום".

בית החולים לוינשטיין, התקין לאחרונה ארבע 
חמים  מים  לייצור  הפועלות  חום  משאבות 
לחסכון  מביאה   זו  פעולה  חשמל.  ידי  על 
משמעותי של הפעלת דודי קיטור המזהמים 

את הסביבה  והוזלה של עלות הייצור. 
האדמיניסטרטיבי  המנהל  סגן  קונבקי,  מריו 
מדובר  כי  מציין  לוינשטיין,  החולים  בבית 
הקיטור  דודי  בהם  מהזמן   40% של  בחיסכון 
פועלים, דבר הבא לידי ביטוי במיוחד בשעות 
הלילה. לדבריו, מדובר כעת במערכת סגורה 

נוסף  צעד  וזהו  מזהמת את הסביבה  שאינה 
התייעלות  לצורך  נקט  לוינשטיין  שביה"ח 
איכות  על  ושמירה  שיפור  תוך  אנרגטית 

הסביבה.
בנוסף, בית החולים בנה ביתן מודרני לאשפה 
דחסן  גם  הכולל  האשפה  מכולות  לאחסון 
המכולות  את  החליף  זה  ביתן  קרטונים. 
סביב  לאחרונה  עד  הוצבו  אשר  החיצוניות 

שטח בית החולים.

  בית החולים לוינשטיין ממשיך ליישם פעולות להגנה על איכות הסביבה

בתמונה: משאבות החום לייצור מים חמים

 בתמונה: איריס סנדר - סגנית מנהלת הפיזיוטרפיה,  מלי גיל -
מנהלת היחידה לשיקום הפרעות בתקשורת,  שרה אברבוך - 

מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק.

תמונה מביקור בגשר המשאלות ביפו העתיקה

תמונה מהביקור בכנסת
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100FM הצליחו לגייס סכום של  ורדיוס  ידידי בית לוינשטיין  עמותת 
₪600,000 למען בית החולים לוינשטיין ביום שידורים מיוחד שנערך 
בתחנה. הכסף נאסף לטובת הקמת חדרי יום וחדרי משפחות לרווחת 
המאושפזים ובני משפחותיהם המלווים אותם בתהליך השיקום. את 
כיו”ר  המשמש  גדות  קבוצת  מנכ”ל  מלצר,  ארז  פתח  השידורים  יום 
לוינשטיין, פרופ’  ביה”ח  יחד עם מנהל  לוינשטיין,   בית  ידידי  עמותת 
עמירם כ”ץ. בהמשך היום פקדו את האולפן אנשי סגל מבית החולים 
לוינשטיין, בינהם: ד”ר נחום סרוקר - מומחה בינלאומי לשיקום נפגעי 
אירוע מוחי, מלי גיל - מנהלת היחידה לשיקום הפרעות בתקשורת 

וענת שילנסקי - מנהלת השירות הסוציאלי.
את יום השידורים המיוחד הנחו השנה שירה פליקס וארז מלצר ונטלו 
בו חלק בכירי האמנים ובכללם דודו אהרון, קובי אפללו, אלי לוזון, פבלו 
ידידים  הרצוג,  )בוז’י(  ויצחק  בילסקי  זאב  הכנסת  חברי  ועוד.  רוזנברג 
ותומכים של בית החולים לאורך השנים, עלו אף הם במהלך השידור 
וביקשו מהציבור לפתוח את הלב ואת הכיס. את המגזר העסקי יצגו 
בכירי הצמרת הכלכלית, ובכללם  דוד בן בסט, מנכ”ל רדיוס וסגן יו”ר 
הריבוע  מנכ”ל  וורמברנד,  זאב  הכללית,  מנכ”ל  דפס,  אלי  העמותה, 
בין  כאשר  נפקד  לא  הערים  ראשי  של  מקומם  גם  ואחרים.  הכחול 
המתרימים בשידור ניתן היה למצוא את ראש עיריית כפר סבא, יהודה 
בן חמו, ראש עיריית רעננה, נחום חופרי, ראש עיריית ת”א, רון חולדאי, 
ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגר וראש מועצת קרית עקרון, 

אריק חדד, ששוקם בעצמו בבית החולים.

בית  של  משוקמים  לשידור  עלו  הרדיופוני,  ההתרמה  יום  במהלך 
המאזינים  את  לשתף  מנת  על  משפחותיהם  ובני  לוינשטיין  החולים 
בסיפורם האישי, בהתמודדויות המשפחתיות וברגעים הלא פשוטים 

שעוברים על המשוקם ועל בני המשפחה המקיפים אותו.
ניקול ראידמן מהתוכנית “מעושרות” המשודרת בערוץ 10, הצטרפה 
לתרום  המאזינים  לציבור  קראה  באולפן,  האחרונה  השידור  לשעת 
ואף הכריזה על תרומה אישית שלה בסך ₪5,000. במהלך השידור 
הודיעה גם על מתנה לעידוד התורם הראשון שיעלה על הקו ויתרום 

₪1,000 לטובת יום ההתרמה. 
“יום ההתרמה הרדיופוני נחל הצלחה גדולה, הרבה מעבר למצופה” 
הלב  את  “מחמם  לוינשטיין.  בית  ידידי  עמותת  יו”ר  מלצר,  ארז  אמר 
לראות שעל אף השנה הלא פשוטה שעברה על עם ישראל, עדיין 
יש אנשים טובים שתורמים למען מטרה חשובה שכזו ולמען המפעל 
ועדיין מופתע  יו”ר העמותה מזה 13 שנים  החשוב הזה. אני משמש 
תמיד לגלות, בכל פעם מחדש, את הנכונות של אלפי אנשים, מכל 

שכבות האוכלוסייה, לתרום למען בית החולים”.
של  רפואיים  הישגים  תאר  כ”ץ,  עמירם  פרופ’  החולים,  בית  מנהל 
עצבים  החלמת  בהשגת  חיים,  בהארכת  לוינשטיין  של  המומחים 
ובשיפור תפקוד ואיכות חיים וציין כי הכספים שנאספו יושקעו בבניית 
חדרים, להנעמת השהייה הממושכת בבית החולים ולסיוע לתמיכת 

הקרובים בהליך השיקומי.

 ₪600,000 גויסו ביום ההתרמה של עמותת 
ידידי בית חולים לוינשטיין ורדיוס FM100 לטובת הקמת

חדרי יום וחדרי משפחות לרווחת המאושפזים ובני משפחותיהם 

בתמונה: מתנדבות העמותה ביום רדיוס

בתמונה: ניקול ראדימן בשידור 

מלצר,  וארז  פליקס  שירה  רדיוס  באולפן  לשמאל:  מימין  בתמונה 
מנכ”ל גדות ויו”ר עמותת ידידי בית לוינשטיין

בתמונה מימין לשמאל: דוד בן בסט, מנכ”ל ובעלים רדיוס וסגן יו”ר 
עמותת ידידי בית לוינשטיין, שולה מליק מנכ”לית עמותת ידידי בית 

לוינשטיין ויהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא
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 ביום השידורים הרדיופוני, בהנחייתם של שירה פליקס וארז מלצר, השתתפו חברי כנסת, אומנים, 
 בכירי הצמרת הכלכלית וראשי ערים. ניקול ראידמן מ”מעושרות” הגיעה לאולפן 

להנחות את אחת משעות השידור ולסייע בהתרמה למען בית החולים



עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין יכולה לזקוף לזכותה אירוע מוצלח 
החולים  בית  לוינשטיין,  החולים  לבית  קודש  הכנסותיו  שכל  נוסף 
עמותת  קיימה  ב-25.3  בישראל.  ביותר  והגדול  המוביל  השיקומי 
הידידים, בראשותו של איש העסקים ארז מלצר ובניהולה של שולה 
מליק, אירוע התרמה מיוחד באולם "נגה" בתיאטרון גשר ביפו, שכלל 

קוקטייל קבלת פנים חגיגי ומופע מרכזי של שלמה ארצי. 
שהשתתפו  באירוע, 
איש,   1,000 כ– בו 
לטובת   ₪ מיליון  גויסו 
של  הבנייה  השלמת 
החדש  האשפוז  מגדל 
לים  החו בית  של 
י  שצפו  , ן י נשטי י לו
השנה  סוף  עד  להיחנך 

הנוכחית.
במעמד  התקיים  הערב 
)בוז'י(  יצחק  ח"כ 
ל  " כ נ מ ס  , ג ו צ ר ה
חטיבת  וראש  הכללית 
אהוד  ד"ר  חולים,  בתי 
יו"ר  מלצר,  ארז  דודסון, 
עמותת הידידים של בית 
ופרופ'  לוינשטיין  חולים 

עמירם כ"ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין.
"מה שלפני  וציין:  היה ראשון המברכים  יו"ר העמותה,  ארז מלצר, 
ההולך  מגדל   – למציאות  הפך  הנייר,  על  חלום  היה  שנים  כמה 
ונשלם במלוא תפארתו. על כך שפע תודות לכל העושים במלאכה 

ואלו שסייעו לנו לאסוף את הסכום הנדרש".
על  לקהל  הודה  לוינשטיין,  החולים  בית  מנהל  כ"ץ,  עמירם  פרופ' 
בית  של  הייחודית  המומחיות  על  ודיבר  החולים  בבית  תמיכתו 
בלוינשטיין בכל תחום ברפואת שיקום, שמעניקה לאלפי  החולים 
לתרום  ויכולת  אוטונומיה  עצמאות,  רבות,  חיים  שנות  אנשים 
לעצמם ולחברה. "יש לנו ניסיון של למעלה מ–50 שנה ב–100,000 

מאושפזים", הוסיף פרופ' כ"ץ.
 ,2010 בנובמבר  בעכו  דריסה  בפיגוע  קשה  שנפגעה  וול,   ענת 
החולים  בבית  שעברה  האישי  השיקום  בסיפור  הקהל  את  שיתפה 
קיבלה,  אותו  המסור  הטיפול  על  לצוות  והודתה   לוינשטיין 

שבזכותו חזרה ללכת, לעבוד ולחיות.

אהרונוביץ’;  יצחק  פנים,  לביטחון  השר  בין השאר:  נראו  באירוע 
אסף בן דב – מנכ”ל המשביר לצרכן; רמי שביט – בעלי המשביר 
יו”ר בנק דיסקונט; ראובן שפיגל – מנכ”ל בנק  יוסי בכר –  לצרכן; 
 דיסקונט; רמי נוסבאום – מנכ”ל ובעלים של אשטרום; ראובן אבלגון –
 – טראו  ישראל   ;BTC מנכ”ל   – חודורוב  עופר  קפיטל;  רוסריו  יו”ר 

.100FM מנכ”ל בנק אוצר החייל; דוד ומירה בן בסט – בעלי רדיוס

בתמונה מימין למעלה: 
מנכ”לית  מליק,  שולה 
שביט,  רמי  העמותה, 
לצרכן,  המשביר  בעלי 
עמותת  יו”ר  מלצר,  ארז 

הידידים.
למטה:  מימין  בתמונה 
עמותת  יו”ר  מלצר,  ארז 
יצחק  ח”כ  הידידים, 
עמירם  פרופ’  הרצוג, 
ד”ר  ביה”ח,  מנהל  כ”ץ, 
סמנכ”ל  דודסון,  אהוד 

כללית.
 בתמונה משמאל למעלה:

מירה ודוד בן בסט, בעלי 
שולה   ,100FM רדיוס 

מליק, מנכ”לית העמותה, ארז מלצר, יו”ר העמותה.
טראו,  ישראל  עם  ורעייתו  מלצר  ארז  למטה:  משמאל  בתמונה 

מנכ”ל בנק אוצר החייל )במרכז התמונה(.
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 מיליון ש”ח נאספו 
בערב התרמה למען בית החולים לוינשטיין

הערב כלל קוקטייל קבלת פנים חגיגי והופעה בלתי נשכחת של שלמה ארצי

www.twisted.co.il/site :בקרו במיני-סייט שלנו
 טל: 09-7709030 או 09-7709916  
פקס: 09-7709182 או 09-7744829

מנכ”לית העמותה: שולה מליק: 054-6474122

עמותת ידידי בית לוינשטיין

מנהלי מחלקות ביה”ח נבחרים שנה אחר שנה כרופאים הטובים ביותר בתחום השיקום
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מורן אטיאס וירון ברובינסקי הפתיעו
את המאושפזים בבית החולים לוינשטיין

במסגרת הפנינג לפורים שארגנה עמותת "בראשית"

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

אווירה שמחה במיוחד שררה במסדרונות בית החולים 
לוינשטיין כאשר הדוגמנית מורן אטיאס ומנחה התוכנית 
ברובינסקי, הגיעו  ירון   ,10 “לעוף על המיליון” בערוץ 
בבית  והצוות  המשפחות  בני  המאושפזים,  את  לבקר 
הפורים.  חג  לרגל  בישראל,  הגדול  השיקומי  החולים 
כמו בכל שנה, גם השנה עמותת “בראשית”, שהוקמה 
בישראל,  יכולת  מועטות  למשפחות  לסייע  במטרה 
ארגנה הפנינג ססגוני ושמח במיוחד שכל כולו תרומה 

לבית החולים. 
מורן  את  שכללה  המסורתית,  הסלבריטאים  תהלוכת 
יחד עם  ורקדניות סמבה, עברה  ברובינסקי  ירון  אטיאס, 
המחלקות  בין  אייל,  המתופף  של  בליוויו  העמותה  חברי 
השונות של בית החולים, כשהאומנים והסלבריטאים שרו, 
שימחו, הצטלמו וחילקו חתימות ומשלוחי מנות למטופלים, 
בני משפחותיהם וצוות בית החולים. קשה היה לפספס את 
ולמקום,  למאושפזים  אטיאס  מורן  של  וההזדהות  החיבור 
היא הקדישה זמן רב לכל מטופל שרצה לשוחח ולהצטלם, 
אטיאס  הילדים.  עם  והשתובבה  עבר  לכל  חיוכים  פיזרה 
וחוויות  זיכרונות  מעט  לא  לה  יש  כי  הביקור  במהלך  ציינה 
אישיות מבתי חולים וסיפרה על מעורבותה בפעילות הסיוע 
נפגעי רעידת האדמה בהאיטי  והישראלית למען  העולמית 
המאושפזים,  עם  מרגשים  למפגשים  פרט  כשנתיים.  לפני 
הקדישה אטיאס זמן גם למפגשים עם אנשי הצוות המטפל, 

וציינה את התפעלותה מעבודתם המסורה והלא פשוטה.
מורן אטיאס: “הרגשתי מאוד מחוברת כי הצלחתי לשמוע 
את הסיפורים של חלק מהחולים ולהבין שלפעמים חיבוק, 
קול או חיוך עושים המון. כשהראש רוצה להמשיך אז הלב 
נפתח ומאיר. הייתה לי זכות להכיר את הצוות והמתנדבים 
שעובדים מסביב לשעון במשך כל השנה, דואגים, מחבקים, 

וגם הם צריכים את החיבוק”.
לעזור  שיכולתי  מאוד  שמח  “אני  הוסיף:  ברובינסקי  ירון 

ולהשתתף בפעילות חשובה ומשמעותית שכזאת”.
הערב  לשעות  עד  ונמשך  הצהריים  בשעות  החל  ההפנינג 
עמדות  החולים  בבית  הוצבו  היום  במהלך  המאוחרות. 
וכן דוכני מזון ושתייה ללא  משחק, פינות איפור וקעקועים 
צריפין  אורט  ידי תלמידי התיכון  על  הופעלו  כולם  תשלום, 

ובנות השירות הלאומי בבית החולים. 
שכלל  למאושפזים  אירוע  בערב  התקיים  החגיגות  לסיכום 
הופעה קצבית של הזמרת אנה שפיץ ולהקת “קימבומבו” 

ומופע של הזמר נאור אורמיה.



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. 

ייצוג נכי צה¢ל בפני קצין התגמולים

Æייצוג בתביעות להכרת זכות נכות

 Æייצוג בתביעות לקבלת תגמולים רטרואקטיביים

P.T.S.DÆ≠ התמחות בטיפול בתביעות נפגעי נפש ו
P.C.S/T.B.I ≠ התמחות בטיפול בתביעות נפגעי ראש מסוג

Æיתר לחץ≠דם ומחלות לב התמחות בתביעות בגין נכויות מסוג∫

טיפול בנושאים אזרחיים∫ תביעות אזרחיות¨ הגנה בתביעות 
Æאזרחיות¨ ענייני מקרקעין¨ ענייני ירושה

Æטיפול בתביעות לשינוי הקשר הסיבתי מהחמרה לגרימה

ייצוג נכים שנפגעו בתאונות דרכים¨ תאונות עבודה¨ פיגועים 
Æחבלניים¨ כנגד הביטוח הלאומי ובבתי המשפט

∞µ∞≠µ≥µ∞≤≥π ∫ נייד      ∞≥≠∂π≥≤∞π¥ ∫ טלפון www.beiton-law.co.il
Æויצמן ≥ תל אביב בית אמות השקעות ßרח
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בחוות  התכנסו  הביטחון  וכוחות  צה”ל  מפצועי  עשרות 
ההצדעה  באירוע  החנוכה  חג  את  לחגוג  כדי  רונית, 
בית  ומשוקמי  הביטחון  כוחות  צה”ל,  לפצועי  המסורתי 
שני,  ויאיר  אורה  שארגנו  האירוע,  לוינשטיין.  החולים 
מוח  חבלות  לשיקום  המחלקה  של  המאמצים  ההורים 
ידידי  עמותת  עם  בשיתוף  לוינשטיין,  החולים  בבית 
זו השנה ה–30  נכי צה”ל, התקיים  וארגון  לוינשטיין  בית 
ברציפות ועמד בסימן 30 שנה למלחמת לבנון הראשונה 

)מלחמת של”ג(.
המשנה לרה”מ והשר לעניינים אסטרטגיים, משה )בוגי( 
יעלון, היה ראשון המברכים באירוע וציין כי: “חג החנוכה 
הוא החג שבו אנו חוגגים את ניצחון הרוח על החומר. מדי 
שנה, כשאנחנו נפגשים במסגרת הזאת של פצועי צה”ל 
רואה  אני  המולדת,  על  הגנה  כדי  תוך  שנפגעו  ואנשים 
ומאז עברו תהליך ארוך של  אנשים שהכרתי כשנפצעו 
שיקום והתמודדות – זה בעיניי התגלמות ניצחון הרוח על 

החומר. זהו רגע של נחת עבורי לראות את הפצועים בכל 
בית  של  המסור  המטפל  לצוות  להודות  והזדמנות  שנה 

החולים לוינשטיין”.
פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל ביה”ח לוינשטיין, אמר: “לביה”ח 
אמיץ  קשר  להקמתו,  יובל  מכבר  לא  שחגג  לוינשטיין, 
כל  כמו  הביטחון.  וכוחות  צה”ל  פצועי  עם  שנים  ארוך 
גם בית חם  לוינשטיין הוא  גם היום, בית חולים  השנים, 
וגם מענה רפואי אולטימטיבי”. במהלך הטקס  לפצועים 
עיטור  את  שני  ויאיר  אורה  הזוג  לבני  יעלון  השר  העניק 
היהלום במלאת 30 שנה לפעילותם למען פצועי צה”ל 
בביה”ח  מוח  חבלות  לשיקום  במחלקה  והמשוקמים 
מנהל  הרט,  יעקב  לפרופ’  הוענק  נוסף  עיטור  לוינשטיין. 
ביה”ח לוינשטיין לשעבר, על פועלו הרפואי המגוון למען 
השני  בחלקו  בפרט.  השיקומית  והרפואה  בכלל  הציבור 
של הערב, לאחר ארוחת ערב חגיגית, התקיימו הופעות 
ברוקדים  התמלאה  הרחבה  דניאל.  ומאור  בן  זהבה  של 
נפגעי  ישראל,  מלחמות  מכל  צה”ל  מלחמות  פצועי 
עומדים  וחלקם  גלגלים  בכיסאות  ישובים  חלקם  טרור, 
על רגליהם, כולם רוקדים, שרים ושמחים. בסיום הערב 

התקיימו הגרלות וחולקו פרסים.

המשנה לרה”מ והשר לעניינים אסטרטגיים, משה יעלון, 
חגג את חג החנוכה עם מאות מפצועי צה”ל, כוחות הביטחון 

ומשוקמי ביה”ח לוינשטיין בחוות רונית

 בכירי קופת חולים לאומית 
ביקרו בבית החולים לוינשטיין

מנכ"ל קופת חולים לאומית, ניסים אלון, ובכירים נוספים בהנהלת הקופה ביקרו בבית החולים 
לוינשטיין, במסגרת שיתוף הפעולה הקיים בין הקופה לבית החולים השיקומי. 

במסגרת הביקור, הציג מנהל בית החולים לוינשטיין, פרופ' עמירם כ"ץ, את פעילות בית החולים 
והריפוי בעיסוק  ותוכניותיו. בהמשך התקיים סיור במחלקות הפיזיותרפיה  ופירט את הישגיו 

והנהלת הקופה התעדכנה בשיטות טיפול חדשניות אשר נמצאות בשימוש בלוינשטיין.
מנכ"ל קופת חולים לאומית ציין את שיתוף הפעולה שקיים בין שני הגופים מזה שנים רבות 
החולים  בית  כי  הדגיש  כ"ץ,  עמירם  פרופ'  הקרוב.  בזמן  יתהדק  אף  הוא  כי  תקווה  והביע 
לוינשטיין מקבל לאשפוז שיקומי מטופלים מכל קופות החולים והביע תקווה כי קופת חולים 
בבית  רק  שקיימת  ובמקצועיות  באיכות  שיקומי  טיפול  לקבל  למטופליה,  תאפשר  לאומית 

החולים לוינשטיין.

בתמונה )מימין לשמאל(: שירי שלום, אגף 
הרכש בקופ"ח לאומית, שושי שנהב, מנהלת 
הסיעוד בביה"ח לוינשטיין, עו"ד רבקה קייזר, 
לוינשטיין,  בביה"ח  אנוש  משאבי  מנהלת 
לוינשטיין,  ביה"ח  מנהל  כ"ץ,  עמירם  פרופ' 
פרופ'  לאומית,  קופ"ח  מנכ"ל  אלון,  ניסים 
דניאל ורדי, סמנכ"ל רפואה בקופ"ח לאומית, 
חיים קרן, מנהל הכספים בביה"ח לוינשטיין 

וד"ר יולי טרגר, סגן מנהל ביה"ח לוינשטיין.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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שמואל לואני, סמנכ"ל 
משאבי אנוש בכללית, 

ביקר בבית החולים 
לוינשטיין וקיים מפגש 

שולחן עגול עם העובדים
שמואל  בכללית,  אנוש  משאבי  סמנכ"ל 
לואני,  הגיע לביקור כשהוא מלווה בבכירים 
גולני,  גור  ובהם  החטיבה  בהנהלת  נוספים 
אגף  ראש  אור,  נעמה  פרט,  מחלקת  ראש 
ראש  רבינא,  ישראלה  אנוש,  משאבי  תכנון 
אגף פיתוח משאבי אנוש, מורן אסייג, עוזרת 
סמנכ"ל משאבי אנוש וגרשון יחזקאל, הקב"ט 
הובילה  הביקור  את  הכללית.  של  הארצי 
עו"ד רבקה קייזר, מנהלת משאבי אנוש של 
בהצגת  נפתח  הוא  לוינשטיין.  החולים  בית 
בית החולים על ידי מנהל בית החולים, פרופ' 
עמירם כ"ץ וכלל מפגש עם חברי הנהלת בית 
החולים. בהמשך התקיים מפגש היכרות עם 
צוות העובדות במחלקת משאבי אנוש בבית 
החולים תוך סקירת הפעילויות המגוונות של 
המחלקה ומדדי משאבי אנוש. מפגש שולחן 
נציגי העובדים היה  עגול של הסמנכ"ל עם 
מוצלח מאוד ומיד לאחריו התקיימה פגישה 
עם יו"ר ועד עובדי בית החולים וסגנו. הביקור 
היה מקצועי, מעמיק וחשוב לשיפור תהליכי 

העבודה והשירות בבית החולים.
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הגיעו,  סבא  בכפר  עקיבא  מבני  צעירים 
במסגרת פרויקט "פורים על גלגלים", לכיתה 
לוינשטיין  החולים  בבית  שיקומית  החינוכית 
על מנת לעצב תחפושות לכיסאות הגלגלים 
ושאר אביזרי העזר המשמשים את הילדים 

המאושפזים.
פרויקט  הינו  גלגלים"  על  "פורים  פרויקט 
ארצי של עמותת מילבת העוסקת בפיתוח 
וכלי  משחקים  עזר,  אבזרי  של  בהתנדבות 

נגינה עבור אנשים עם נכות.
הילדים המאושפזים בבית החולים לוינשטיין 
זכו לעיצוב תחפושות של מלכה, ליצן, מכונית 

ופרפר לכיסאות הגלגלים שלהם.
ספר  בבתי  התקיים  גלגלים"  על  "פורים 
שבחינוך המיוחד ברחבי הארץ בהשתתפות 

קבוצות רבות של מתנדבים.

"פורים על גלגלים"
גם בבית החולים לוינשטיין

שלושה משחקני נבחרת 
הכדורגל של מכבי 
תל אביב  ביקרו את 

 המאושפזים 
בבית החולים לוינשטיין

גיא חיימוב, גל אלברמן ואבי סטרול ניצלו את 
פגרת הנבחרת כדי לשמח את המאושפזים 
שחקני  שלושת  לוינשטיין.  החולים  בבית 
דגלים  בצעיפים,  הצטיידו  אביב  תל  מכבי 
וכובעים של הקבוצה וחילקו אותם במהלך 
הביקור בקרב הילדים, בני הנוער והמבוגרים 

המשתקמים. 
המאושפזים, בני המשפחות והצוות המטפל 
התרגשו מאוד לראות את השחקנים וספרו 
אושר הסב להם הביקור של שלושת  כמה 
מחלקות  בכל  עברו  אשר  הנבחרת  שחקני 

בית החולים ונכנסו לכל אחד מהחדרים.
בסיום  ציין  ת"א,  מכבי  שוער  חיימוב,  גיא 
איך  לראות  מדהים  זה  אחד  "מצד  הביקור: 
זה עושה טוב ומשמח את כל אותם אנשים, 
מצד שני זה כל כך כואב לראות אותם עוברים 
יכול שלא  ואתה לא  טיפולים כל כך קשים 

לחשוב כמה זה חשוב להיזהר בכבישים".

פורים שמח לילדים המאושפזים 
בבית החולים לוינשטיין

שוטרי נקודת שיטור רעננה הגיעו לרגל חג הפורים יחד עם סגן מפקד תחנת המשטרה בכפר 
סבא, יצחק טבעוני וראש העיר רעננה, נחום חופרי, לבקר את הילדים המאושפזים ביחידה 

לשיקום ילדים ונוער בבית החולים לוינשטיין.
הביקור המרגש, שנולד ביוזמתם של אלכס שוורץ, מפקד השיטור הקהילתי במערב רעננה 
וחיים זאבי, קב”ט בית החולים, כלל מפגש עם מנהל בית החולים לוינשטיין, פרופ' עמירם 
כ"ץ, סיור ביחידה לשיקום ילדים ונוער והיכרות עם מנהלת היחידה, ד"ר רלוקה שפסר והצוות 
בהרבה  והתקבלו  הצטלמו   לילדים,  מנות  משלוחי  חילקו  העיר  וראש  השוטרים  המטפל. 

שמחה על ידי הילדים, ההורים ואנשי הצוות הרפואי.

בשנות ה–70 פותח בלוינשטיין סולם הערכה קוגניטיבית – LOTCA  - המשמש מרכזי שיקום מובילים בארץ ובעולם
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מאת: זיוה יאירי, פיזיותרפיסטית והאחראית על מתן 
 הטיפול בחדר הכושר ואיריס סנדר, סגנית מנהלת 

שירותי הפיזיותרפיה בבית החולים לוינשטיין
בדומה לחברות היי טק המשלבות בתוכן חדרי כושר המאפשרים 

לעובדיהן תנאים נוחים במיוחד לפעילות גופנית לפני ואחרי יום 
העבודה, כך גם בית החולים לוינשטין פותח את שערי חדר הכושר 

לעובדי בית החולים ומציע פעילות גופנית זמינה, קרובה, נוחה, 
זולה ומקצועית. מדובר ביוזמה משותפת של שירותי הפיזיותרפיה 

והנהלת בית החולים כנדבך נוסף בפעילות ענפה לשמירה על 
בריאות העובדים וכחלק מהובלת חזון של אורח חיים בריא.

בעולם המודרני בו אנו חיים קיימת חשיבות רבה בשמירה על 
הכושר הגופני. מחקרים רבים מוכיחים כי העיסוק בפעילות גופנית 

תורם רבות למצבנו הנפשי והגופני כאחד. 
השפעות הפעילות הגופנית על מערכות הגוף רבות וכוללות:

שיפור מנגנון כלי הדם והלב - מניעת מחלות לב, שמירה על ערכי לחץ דם,  ‰ 
ירידה בכולסטרול הרע, שיפור ערכי סוכר, ושיפור המערכת החיסונית. 

 ‰ שיפור מערכת שלד - עיבוי עצמות הגוף וניצול טוב יותר של הסידן. 
מניעה ושיפור אוסטאוארטריטיס ואוסטאופורוזיס. 

 ‰ חיזוק מערכת שריר – התורם לשיפור יציבה, ולהפחתת סיכון לפציעות 
)כאבי גב, ברכיים(. 

שיפור מערכת הנשימה ושימוש יעיל יותר בצריכה האנרגטית בחיי יום יום.  ‰ 
גירוי מערכת העיכול לספיגה טובה יותר וסילוק אפקטיבי של פסולת מגופינו. ‰ 

שיפור מצב הרוח בעקבות הפרשת אנדומורפינים. ‰ 
כל אלה תורמים לשיפור איכות החיים והגדלת אורך חיים, כפי שאמר הרמב"ם 
)רופא ומנהיג ואבי הרפואה הטבעית במסורת היהודית(: "ההתעמלות אשר היא 
שאדם זמן  "כל  התחלואים",  רוב  ובדחיית  הבריאות  בהתמדת  הגדול   העיקר 

 מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפים, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק".
בארה"ב,  הלב  רופאי  וארגון   )ACSM( ורפואה  לספורט  הקולג'  פי   על 

חדר 
כושר
לעובדי

בית החולים
למה, כמה ואיפה
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בנימה זו קחו
נשימה עמוקה ובואו!

התדירות המומלצת לפעילות גופנית הינה: 
פעילות אירובית מתונה 5-7 פעמים בשבוע לפחות 30 ‰ דקות או 

פעילות אירובית מאומצת שלוש פעמים בשבוע למשך 20 דקות. 
אימון כוח פעמיים בשבוע  ‰ 

תרגילי גמישות ומתיחות  ‰ 
של  מגוונים  לצרכים  מענה  הנותן  כושר  חדר  פועל  החולים  בבית 
מטופלים מאושפזים כבר מזה כשנתיים.  מתחילת חודש מרץ  2012 

פתוח חדר הכושר בבית החולים לעובדים. 
עשרה  פיזיותרפיסטים, שעברו הסמכה מיוחדת כמדריכי חדר כושר 
ובריאות, בונים תוכנית אימון אישית לכל אחד מהעובדים על פי צרכיו 
התרשמותם  את  לתאר  הראשונים  לחלוצים  פנינו  ויכולותיו. 
מהפעילות: לד"ר טרגר, סגן מנהל בית החולים ולאולי ברקן, אחות 

במחלקה לשיקום נוירולוגי ובמרפאת הכאב.
הולך לחדר  15 שנה  כבר  אני  "אני מרגיש מצוין!!!  ציין:  ד"ר טרגר 
הפקקים.  לפני  עוד  בבוקר  מגיע  שאני  ראשונה  פעם  אך  כושר, 
התברר שזה מאוד שונה מללכת בערב כשאתה כבר מת מעייפות... 

זה מעלה את האנרגיות שלך לכל היום".
אני   – לעובדים  לנו,  גם  כושר  חדר  סוף  "סוף  ברקן מסבירה:  אולי 
ולהתעמל בחדר הכושר שפתח בפנינו  רוצה לפתות אתכם לבוא 
לי  ואין  התחלתי  כבר  ואני  זמן...  הרבה  לזה  חיכינו  שעריו,  את 
מילים לתאר כמה זה טוב, נעים ובריא. אולי אתם עייפים וסחוטים 
אחרי המשמרת שלכם ורוצים רק הביתה, אבל דעו לכם זו טעות 
חמורה!!! גם אני הגעתי במצב של נוק אאוט, ומה קרה? התחלתי 
לצעוד על ההליכון, על הקרוס טריינר והאנדורפינים התחילו לזרום 
מצידן  הפיזיותרפיסטיות  מהראש.  הכבד  הענן  את  לי  והזיזו  בדמי 
העניקו לי תשומת לב, הסברים ועידוד, תשובות לשאלות, חיוכים, 
חום והמון אהבה. הן הובילו אותי ממכשיר למכשיר ונתנו לי ביטחון 
איך לעבוד, באיזה קצב, איך לנשום ומה כדאי לי לעשות כדי לחזק 
את מה שצריך... כולל תרגילי קרקע על המזרון. אני באמת ממליצה 
 – הכושר  לחדר  ולהגיע  לבריאותכם  קלה  כשעה  להשקיע  בחום 

לפחות לנסות!  תשומת לב ואכפתיות כמו כאן לא תקבלו בשום 
מקום אחר, ובעלות זניחה. במקצועות שלנו עם העומסים הפיזיים 
והנפשיים כדאי לנו במיוחד לדאוג לבריאות גופנית, לגמישות וכוח, 
סבולת לב ריאה וגם לניקוי הראש מכל מה שמטריד אותנו בחיינו 

ובעבודתנו, אין כמו מאמץ פיזי לאיזון הנפש".

בבית  לפיזיותרפיה  היחידה 
היא   לוינשטיין  החולים 
אחת מיחידות הפיזיותרפיה 
היחידה  בישראל.  הגדולות 
מטופל  לכל  מתאימה 
אישית,  טיפולים  חבילה 
ניידות,  לשפר  במטרה 
הגפיים,  שרירי  את  לחזק 
הגופני,  כושר  להגביר 
המירב  את  עבורו  ולהפיק 
פיזיותרפיסטים   55 מהם  עובדים,   70 ביחידה  השיקום.  מתקופת 
טבקרו  איתנה  בפיזיותרפיה.  שני  או  ראשון  תואר  בעלי   מוסמכים 
היא  וסגניתה  בתמונה(  )משמאל  הראשית  הפיזיותרפיסטית  היא 

איריס סנדר.

בית החולים  לוינשטיין מסונף לביה”ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב
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לד"ר בנצי, ד"ר גלפרין והצוות הנפלא שלום,

תודה לבורא עולם על הכל.
תודה ענקית לכולכם עם העבודה מהלב, 

על חיבוק ענק ואהבה אמיתית ללא גבולות.
תודה לד"ר בנצי על הסבלנות, ההתמודדות 

והטיפול המסור.
תודה לד"ר גלפרין שתמיד עקבת אחרי 

המצב הבריאותי של הבן שלי והעקשנות 
 מול הרופאים בתל השומר עד שהמצב 

של הבן שלי התייצב.
תודה רבה לטימור על התספורות, דאגת 

תמיד באהבה שהבן שלי יראה יפה.
תודה רבה לדיאנה על השיחות הנותנות 

כוח להמשיך.
תודה למירי הפיזיותרפיסטית שנתנה את 

המקסימום לבן שלי.
ואחרון חביב, תודה לכל המטפלים 

והמטפלות ובראשם גילה ודפנה, על 
האכפתיות על הסבלנות והעזרה תמיד עם 

חיוך תמיד היה אכפת לכם שנרגיש בבית 
ובידיים טובות אפילו בחגים דאגתם שיהיה 

לנו טוב.
ועכשיו לכל המטופלים אל תדאגו כי דואגים 

לכם פה מכל הלב.
אתם בידיים טובות ואל תתייאשו כי עושים 

הכי טוב בשבילכם.

משפחת א.

20 בדצמבר, 2011
לכבוד

הנהלת ביה"ח "בית לוינשטיין"

א.ג.נ., 

הנדון: מכתב תודה

הנני הח"מ י.ח.ס אושפזתי בביה"ח לוינשטיין 
במשך למעלה מארבעה וחצי חודשים, 

הגעתי לביה"ח בית לוינשטיין ביום 8.08.11, 
ואני משתחרר ביום 21.12.11.

הגעתי לבית החולים לאחר חודשיים 
וחצי אשפוז בבית חולים "מאיר" מתוכם 

חודשיים הייתי מורדם ומונשם, כשהגעתי 
לבית לוינשטיין לא יכולתי להניע ידיים, 

רגליים, אצבעות וכיו"ב.
הנני מבקש להעלות על נס את טיפולם 
המסור והמקצועי של הפיזיותרפיסטית 

יעל ויזר אבירם, של המרפאה בעיסוק הדס 
ריסמן, של האח ריפאת עזאם, ד"ר ודים 

וד"ר ילנה אידנוב אשר טיפלו בי במסירות 
אין קץ ובמקצועיות ממדרגה ראשונה.
אני מבקש לעלות על נס את טיפולם 
 המסור והעובדה שאני יוצא מביה"ח 

על רגליי בעזרת מקל נקודה, שכל יתר 
איבריי מתפקדים.

אני מתכבד להודות להם ולכם על הטיפול 
המסור וחזרתי לחיים בתפקוד כמעט מלא.

בתודה ובהוקרה,

י.ס.
22 בדצמבר, 2011

מחלקה שלוש צועדת בראש

לצוות מחלקה שלוש
קודם כל לד"ר שוורץ המיוחדת

שמנהלת את המחלקה ביד רמה
ובמופתיות ראויה לשמה.

לד"ר גרינברג הנהדרת
ולצוות האחים והאחיות הנפלאים

תודה על הטיפול המדהים והיחס המסור
בהמון אהבה וחום

ואל לנו לשכוח את כח העזר המדהים
 כולכם ללא יוצא מן הכלל שווים 

עשרות מונים
היחס, הטיפול החם, החיוך והאמפטיה

שאפיינו אתכם לאורך כל הדרך
ותמיד תמיד עם המון סימפטיה

לכולכם- יישר כוח!
הישארו כך מסורים ומיוחדים

גם למען החולים האחרים

ממני,

א.ש., רמת השרון

23 באפריל, 2011
הנדון: מכתב תודה והערכה בעבור טיפול 

מקצועי ומסור

אני מר ז.נ. הגעתי למוסדכם למחלקת 
אשפוז יום לצורך שיקום לאחר שעברתי 

אירוע מוחי. דווקא בימים אלו, נטולי הערכה 
ופרגון למערכת הבריאות ולעוסקים 

במלאכה )הקשה ולעיתים סיזיפית(, ברצוני 
להביע את הערכתי העמוקה לטיפול וליחס 

להם זכיתי, למסירות ולנאמנות. יצאתי 
ממוסדכם בריא בגוף ובנפש ואין לי ספק 

כי הטיפול, על כל פניו, הוא אשר תרם 
להחלמתי המהירה.

ברצוני להודות מקרב לב למנהלת 
מחלקת אשפוז יום ד"ר רוזנטול, למחלקת 

 פיזיותרפיה למנהלת דיקלה, למטפלות 
 גליה ורחל, למחלקת ריפוי בעיסוק 

למנהלת נעמי ולמטפלת מיכל, לעובדות 
 הסוציאליות הגב' מנאן והגב' סוזי 

לכלל צוות האחיות והמשרד.

תודה והערכה מקרב לב,

ז.נ.
   

16 בינואר, 2012
אל

הצוות הנפלא והמסור במחלקה 6

בית לוינשטיין

שלום רב,

ברצוני להודות לכם על הטיפול המסור 
שזכיתי לו במחלקה שלכם.

הגעתי אליכם מבי"ח במצב גופני ונפשי 
מאד לא פשוט, בהיותי, מה שמכונה בפני 

הצוות הרפואי "חולה מורכב", לאחר 
שעברתי חוויות קשות במחלקות השונות 

של אותו בית חולים שבו הייתי מאושפז.

כבר בפגישה הראשונה אצלכם הרגשתי 
)וכך גם משפחתי( יחס אחר.

הצוות כולו: המנהל פרופ' איסקוב, הרופא 
המטפל ד"ר ניקולאי, האחיות בראשות 

האחות עליזה, המטפלים הפיזיותרפיסטים 
והצוות כולו נתנו לי להרגיש ש"יש על מי 

לסמוך", ואין דבר או מצב שבו לא רוצים או 
מסוגלים לטפל, וכל על הצד הטוב ביותר.

הטיפול הרפואי המקצועי, היחס, הרוגע, 
הנעימות, הרצון הטוב, הסדר המופתי 

והדאגה לכל פרט- כל אלה חברו יחד 
ליצור עבורי, המטופל, ועבור משפחתי חוויה 

אחרת. חוויה מרגיעה, מעודדת ומנחמת. 
 ידעו שאנחנו בידיים הטובות ביותר 

שאפשר למצוא.

על כל אלה, חזקו ואמצו והמשיכו 
בעבודתכם הקדושה.

תודה רבה מכל הלב,

י.ג ובני משפחתו



 שירותי כביסה, השכרת מדים וטקסטיל.

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

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

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 
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מסתבר שיופי 
לא בא על חשבון הנוחות 

1זיהום מירבי 3 4 65 7 8 9 10 141312112 15
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי

 עם כל יתרונות הנוחות והנגישות  

לפרטים: 5606* | ויטלי: 050-9022892

 מנועי דיזל CRDI חדשים ומתקדמים

 170 כוחות סוס - בגרסת תיבת הילוכים אוטומטית/136 כוחות סוס בתיבת הילוכים ידנית

ESP מערכת בקרת יציבות 

ROP מערכת למניעת התהפכות 

ABS מערכת נעילת גלגלים בכביש רטוב 

 רדיוס סיבוב הטוב בקטגוריה - נמוך במיוחד לתמרון מושלם במקומות צפופים

 שתי דלתות צד כסטנדרט לנוחות מקסימאלית בעליה ובירידה מהרכב

 ניתן לבחור בין שני דגמים: וואן סגור 3 מקומות ומיניבוס מפואר 8 מקומות

נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ*דגם
מיניבוס 1+7
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6.9בינעירוני10.7עירוני2.5 ל', דיזל, ידני
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7.1בינעירוני10.7עירוני2.5 ל', דיזל, ידני  EEC/80/1268  נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה.   תקן*

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