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דבר המנהל

עובדים וידידים,
גיליון זה יוצא כשאנו מצפים לקבלת אישורים אחרונים שיאפשרו לנו להפעיל את האגף הדרומי 

 החדש של בית החולים, שנבנה בארבע השנים האחרונות בצמוד למגדל הקיים. 
ההתרגשות בעיצומה ואנו עסוקים בהכנות הנדרשות למעבר חלק ומוצלח של המשתקמים 

ואנשי הצוות הרפואי. בו בזמן, אנחנו נערכים לתחילת השיפוצים באגף הצפוני של בית החולים. 
עם סיום השיפוצים, בית החולים לוינשטיין יצעד צעד נוסף קדימה במודרניות, ברווחה ובאיכות, 

כיאה למוסד המוביל באיכות השיקום.

זוהי הזדמנות להודות לרבים שבזכותם הוקם האגף הדרומי, ביניהם: מנכ”ל כללית, אלי דפס, סמנכ”ל הלוגיסטיקה והתשתיות, גדי כהן, 
סמנכ”ל הכספים, אלי כהן, ראש מנהל התשתיות והבינוי אינג’ יצחק מרום, וכל אנשיו, תורמים פרטיים, מר אברהם פרסלר ואנשי ועידת 

התביעות, עמותת ידידי בית החולים שבראשה מר ארז מלצר והגב’ שולה מליק, סמנכ”ל בכיר וראש המינהל לתכנון בינוי ופיתוח מוסדות 
 רפואה במשרד הבריאות, מר יהודה רון, מנהל בית החולים לשעבר, פרופ’ יעקב הרט, אשר יזם את הפרויקט ויצא מגדרו לקדם אותו, 

אנשי ההנהלה ועובדים בבית החולים וביניהם הבולט, מריו קונבקי, סגן המנהל האדמיניסטרטיבי, שמשך שנים שיקע את כל מרצו וכוחו 
בפרויקט הזה והבטיח את הצלחתו.

 תודה מיוחדת לסמנכ”ל בתי החולים לשעבר, ד”ר אהוד דודסון, אשר סייע לקידום התכנון והבנייה של האגף הדרומי לאורך כל הדרך,
 אשר תמך בלב חפץ בבית החולים לוינשטיין ובמנהליו משך שנים ואשר אפשר לו להגיע להישגים מרשימים בתחומים מגוונים. 

אנחנו נפרדים בברכה מד”ר דודסון אשר עבר לפני זמן קצר לנהל את בית החולים סורוקה ואת מרחב דרום ומאחלים לו הצלחה רבה 
בתפקיד החדש והמאתגר. אנחנו מקדמים בברכה את ד”ר מיכאל שרף, שנכנס לפני זמן קצר לתפקיד סמנכ”ל וראש חטיבת בתי החולים 

בכללית, מאחלים לו הצלחה מרובה ומקווים שיתמוך בבית החולים לוינשטיין, לא פחות מקודמו.

במקביל להתרחבות ולמודרניזציה, אנחנו שוקדים על שיפור תהליכי העבודה. לאחר סקירת תהליכי עבודה שנעשתה בכל המחלקות 
 הטיפוליות של בית החולים, אנחנו מבצעים שינויים שנובעים ממנה, תוך תיאום עם מנהלי המחלקות והסקטורים ועם הועדים של 

 בית החולים. השינוי הראשון שנעשה הוא איחוד אשפוזי היום ומרכז היום ליחידה אחת בראשותה של ד”ר רוזנטול. אנחנו מקווים 
שבעקבות השינוי בתהליכי העבודה, נוכל לתת יותר טיפול בעזרת אותם עובדים ובאותו המאמץ.

 התחלנו לאחרונה בתהליך נע”מ )ניהול עצמי מחלקתי( שמתקיים בכל בתי החולים של כללית ואשר יעניק, בהדרגה, לכל מחלקות 
 בית החולים, יותר סמכות וגם יותר אחריות ניהולית. במקביל התחילו ההכנות לתהליך של שיפור התאמת העבודה בבית החולים 

 לנהלים מקומיים ולתקנים בין-לאומיים, ואני מקווה שהתהליכים האלה יקדמו עוד את איכות עבודתנו, יגבירו את ההכרה בה ויעצימו 
את “השטח” בבית החולים.

 בערב יום העצמאות הכריז מנכ”ל הכללית, אלי דפס, בטקס בו נכחו הנהלות מוסדות הכללית, שבית החולים לוינשטיין הוא המצטיין 
 בין בתי החולים המיוחדים של כללית, ואמר: “השנה החלטתי להעניק את הפרס למוסד שהוכיח מצוינות בעשייה, מאמץ ודבקות 

 בלתי מתפשרת ביעדים וערכים בעלי חשיבות אסטרטגית לכללית. הפרס ניתן עבור מובילות באיכות רפואית, מובילות בחוויית לקוח, 
 יחד עם עמידה בתקציב ואיזון כלכלי, וכל זאת בנסיבות תהליך בינוי מאסיבי ועבודה בתנאים תשתיתיים קשים לאורך זמן”. 

 הזכייה זיכתה את בית החולים בפרס כספי מכובד ותעודת הוקרה. 
בית החולים שלנו התברך בעובדים מצוינים, מקצועיים, מסורים ובעלי תחושת שליחות, אשר תורמים את חלקם הקטן, אך רב החשיבות, 

 לתוחלת החיים, לאיכות החיים, לבריאות ולאושר של תושבי מדינת ישראל. ההכרה בהישגים שלנו היא סיבה טובה לגאווה והמשך 
המצוינות שלנו.

 מאחל למטופלינו שיקום מוצלח ומהיר ולכולנו 
קיץ קריר ונעים! 

שלכם,

פרופ’ עמירם כ”ץ

מנהל בית החולים 
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danitshe@clalit.org.il ,עריכה: דנית שכטר, דוברת בית החולים לוינשטיין
חברי מערכת: סיון אבנרי, מלכה איצקוביץ, יערה פרידה, ד”ר תמרה צ’רקסקי
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רגע לפני פתיחתו של 
אגף האשפוז הדרומי 

החדש של בית החולים, 
נפגשנו עם אינג’ יצחק 

מרום, ראש מינהל 
תשתיות ובינוי בכללית. 

תשתיות,  מחטיבת  חלק  הוא  המינהל 
לוגיסטיקה ומערכות מידע בכללית, אותה 

מוביל גדי כהן, סמנכ”ל וראש החטיבה.
את  רמה  ביד  מנהל  אשר  מרום,  אינג’ 
הבינוי האדיר בכללית מזה כשני עשורים, 
ראשי  מהנדס  הקודמים  בתפקידיו  היה 
מרחבי של בית חולים מאיר ומחוז השרון. 
ודפנה.  לירון  לניב,  אב  לרחל,  נשוי  הוא 
אבל  הזמן,  רוב  ומחייך  נינוח  איש  הוא 
נראה מאוד רציני ודרוך כאשר הוא מספר 
לוינשטיין,  החולים  בית  של  הפיתוח  על 
נפשו.  נימי  בכל  קשור  נראה  הוא   אליו 
יצחק מרום נראה נרגש כשהוא מדבר על 
לוינשטיין,  של  האשפוז  מגדל  השלמת 
בצורה  הקמתו  תהליך  את  מציג  אבל 

סדורה.

היחידה לשיקום ילדים ונוער
המשתקמים  בילדים  “הטיפול  מרום:  יצחק 
מתאונות ומחלות היה מאז ומתמיד בבת עינו 
של בית החולים לוינשטיין, שעשה ככל יכולתו 
בתנאים  המיטבי  הטיפול  את  להם  להעניק 
והמלווים.  להורים  הולמת  וסביבה  פיזיים 
ניתנה  החדש,  המגדל  פרויקט  במסגרת 
הילדים.  קומת  לעיצוב  מיוחדת  לב   תשומת 
בשונה מיתר המאושפזים, הילדים יזכו לפטיו 
מתקני  עם  ייחודי  בעיצוב  מואר,  מקורה, 
משחקים ואטרקציות, שיתרמו להתפתחותם 
והתנסות. מחשבה  ויאפשרו תרגול  ושיקומם 
הצרכים  לכלל  מענה  במתן  הושקעה  רבה 
המשפחתיים בכדי לאפשר למשפחות להיות 

בסביבת הילדים.

סיכום ותכניות לעתיד
ספורים  ימים  עומדים  “אנו  מרום:  יצחק 
עוד  הגדול  האתגר  אך  המגדל  פתיחת  לפני 
לפנינו בתהליך השיפוץ של בניין בית החולים 
בין  הבדל  יהיה  לא  המהלך  בסיום  הקיים. 
יהיה  החולים  בית  וכל  לצפוני  הדרומי  האגף 
באותה רמת גמר גבוהה ועיצוב חדשני. ביצוע 
השיפוץ בשלבים, עם מינימום פגיעה בשירותי 
תכנון  דורש  מעולה,  גמר  ורמת  החולים  בית 
מושלם ועבודה קבלנית ברמה גבוהה מאוד”.

מחזון למציאות
מגדל האשפוז החדש 

של בית החולים לוינשטיין
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זווית הראיה של חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע בכללית
גדי כהן, סמנכ”ל וראש החטיבה:

מהפיכה  עובר  לוינשטיין  החולים  “בית 
נוסף  אשפוז  מגדל  הוספת  עם  אמיתית 
למבנה בית החולים. מדובר בשינוי משמעותי 
והטיפול  האשפוז  שטחי  מבחינת  הן  מאוד 
כך  שתוכננו  האשפוז  תנאי  מבחינת  והן 
 !2020 בשנת  גם  והולמים  ראויים   שיהיו 
במסגרת הפרויקט ובמקביל לבינוי, התבצעה 
לאגף  מאוד  מסיבית  הצטיידות  מלאכת 
ציוד  של  רכישה  שכללה  החדש,  האשפוז 
הפעילות  את  התואם  מכשור  ושל  רפואי 
עגלות  כולל  החולים,  בית  של  הספציפית 
מזון שמאפשרות הגשת מזון בשיטה ייחודית 
העלות  לוינשטיין.  למאושפזי  המותאמת 
עבור  והמשקי  הרפואי  הציוד  של  הכוללת  
של  להיקף  הגיעה  החדש,  הדרומי,  האגף 

למעלה משלושה מיליון ש”ח.

נמצאים  כבר  אנחנו  שבתחילתו  הבא,  השלב 
והתאמת  הישן  המבנה  שיפוץ  הוא  כעת, 
סטנדרט האשפוז בבניין הקיים לסטנדרט של 
האגף הדרומי. פרויקט זה, שאינו פשוט לביצוע 
בשל העובדה שבמהלכו בית החולים ממשיך 
גדול  פרויקט  הינו  ומאוכלס בחולים,  בפעילות 
במשך  החולים  בית  את  ילווה  והוא  ומורכב 
כמובן  נדאג  אנו  הקרובות.  השנים  שלוש 
התחשבות  ותוך  רבה  ברגישות  ייעשה  שהוא 
בצרכיהם של המאושפזים, המשפחות והצוות 
הקרוב,  האופק  אל  נסתכל  ואם  הרפואי, 
המאמץ יהיה בהחלט שווה את התוצאה! תוך 
שלוש שנים מהיום בית החולים לוינשטיין, על 
כל אגפיו, ייראה כמבנה אחוד, מודרני, מתקדם, 
בארץ. ביותר  הטובים  המלונאות  תנאי   עם 
שנעשה  ובמהלך  בבינוי  גאים  מאוד  אנחנו 
כל  וההנהלה.  בית החולים  צוותי  בשיתוף עם 
איתם,  בשיתוף  נעשה  התוכנית  אישור  שלב 
כשלנגד עינינו עמדה כל הזמן טובת המאושפז, 
המיוחד  והאופי  אותו  המלווים  רווחת  רווחתו, 
מאוד  אנו  השיקומי.  החולים  בית  פעילות  של 
את  והולמת  ראויה  היא  בתוצאה:  שמחים 
שהמטופלים  מעריך  ואני  לנו,  שהיו  התוכניות 
הדרמטי  השינוי  את  להעריך  ידעו  והצוות 
שקורה בבית החולים. חשוב לציין שלא  חסכנו 
באמצעים ובתקציבים לכל מה שבית החולים 
השיקום  איכות  לשיפור  וחשוב  שראוי  חשב 

הרפואי ותנאי המלונאות”. 

גדי כהן, משמש מזה כחמש שנים כסמנכ”ל 
וראש חטיבת לוגיסטיקה תשתיות ומערכות 
מידע בכללית. לפני מינויו לתפקיד זה שימש 
כעשר שנים כמנהל הכספים ומשנה למנהל 
יותר  הרחוק  ובעברו  סורוקה  החולים   בית 
המוניציפאלי  בתחום  שנים  רב  ניסיון  צבר 
רחובות  עיריית  של  כמנכ”ל  שימש  כאשר 

וקריית טבעון.

המערך הלוגיסטי של כללית
כהן  גדי  של  בראשותו  הלוגיסטיקה  חטיבת 
תחומי  נמצאים  כנפיה  ותחת  ביותר  מורכבת 
על  אחראית  החטיבה  ומגוונים.  רבים  עיסוק 
גיבוש המדיניות והנהלים בכל תחומי התשתיות, 
ואמונה  והמעבדות,  המחשוב  הלוגיסטיקה, 
הפעלת  המוסדות,  של  מקצועית  הנחיה  על 
תפעול  על  וכן  ופיתוח,  לוגיסטיים  שירותים 
ותמיכה בתחום מערכות המידע של הכללית. 
ואמצעים,  תשתיות  לספק  מנת  על  זאת,  כל 
יעניקו למבוטחי הכללית שרותי בריאות  אשר 

מיטביים במונחי איכות, כמות, זמן ועלות.

בשנת  עמד  החטיבה  של  הכללי  הרכש 
2012 על 6.3 מיליארד שקל, החלק המרכזי 
על סך של רכש תרופות שעמד  היה   מתוכו 

3.6 מיליארד.

החטיבה מפעילה שירותים לכללית 
בתחומים הבאים:

רכש: תרופות, מכשור רפואי, ציוד רפואי,  ‰
ציוד כללי, חומרי מעבדה, מערכות מידע 

ושירותי מחשוב
אספקה: תכנון, עיתוד, אחסנה והפצה הן  ‰

 לבתי החולים והן למרפאות בקהילה, סה”כ 
ל–2,400 נקודות קצה.

בינוי: אפיון, תכנון, הקמת פרויקטים ובקרת  ‰
תשתיות 

מחשוב: תכנון, פיתוח, התקנה, תפעול,  ‰
אחזקה ותמיכה

מכשור וציוד רפואי:  ייעוץ, תכנון, התקנה  ‰
ותחזוקה 

מעבדות רפואיות  ‰
הגנת המידע ‰
דת וכשרות ‰
בטיחות ‰

תחילת החזון: תוכנית אב לעשור 
ובינוי  לפיתוח  העבודה  “תוכניות  מרום:  יצחק 
על  ומבוססות  שנתיות,  רב  הן  חולים  בבית 
והצרכים  החזון  את  שמגדירות  אב  תוכניות 
ההרחבה  את  ומתארות  החולים,  בית  של 
הפיזית הצפויה והתשתיות הנלוות אליה. מגדל 
לעשור  אב  לתוכנית  בהתאם  נבנה  האשפוז 
על   ,2005-2006 בשנים  בלוינשטיין  שגובשה 

ידי המנהל דאז, פרופ’ יעקב הרט.
יש  ובינוי  תשתיות  למינהל  הרב,  ניסיוננו  לאור 
התכנון  הפרויקט,  באפיון  משמעותי  תפקיד 
האדריכלי, תכנון התשתיות והמערכות, בחירת 
קבלנים וניהול הפרויקט ומסירתו לבית החולים.

לכל אורך הדרך, פועל המינהל בצמוד ובשיתוף 
בהדרכת  החולים  בית  הנהלת  עם  פעולה 
ומוביל את פרויקט  צוות בית החולים המלווה 
תכנוניים  אלמנטים  יישום  תוך  בשטח,  הבינוי 
ועיצוביים ושימוש בחומרים שעובדו בהצלחה 

בפרויקטים אחרים בכללית”. 

שמירת  או  ומודרניזציה  שינוי  הדילמה: 
המותג הוויזואלי

יצחק מרום: “ביקשנו לשדרג את בית החולים 
ולחדש אותו. בו בזמן, גם אנחנו וגם עם עיריית 
המגדל,  הקמת  תהליך  את  שליוותה  רעננה, 
רצינו לשמור על המותג של לוינשטיין כמוסד 
בהיבט  גם  העיר,  עם  המזוהה  מוביל  שיקומי 
הוויזואלי. לשם כך החלטנו לשלב ולשמר את 
הקווים המיוחדים המוכרים של המבנה הקיים, 
שנחנך ב – 1973 ותוכנן על ידי האדריכל האגדי 
וחתן פרס ישראל לשנת 82’ אברהם יסקי, עם 
שימוש בחומרים מודרניים ואיכותיים עם בלאי 

מועט ופונקציונאליים ליישום.
לצורך השילוב הזה חיברנו בין משרד יסקי מור 
והמעטפת  הבניין  תכנון  על  אמון  שהיה  סיון, 
האדריכל  על  המשימה  את  והטיל  החיצונית 
אדריכל  הרוחני  האב  בליווי  טוב  שם  צרויה 
גבריאלי,  ראלי  אדריכל  ובין  יסקי,  אברהם 
המתמחה בתכנון מבנים רפואיים. איתם עבדו 
הראשי,  האדריכל  בראשות  שלנו   הצוותים 
מנהל  זנבר,  אריה  המהנדס  תורג’מן,  אבי 
מנהל  אידן,  הרצל  והמהנדס  בינוי  מחלקת 

מחלקת הנדסה”.

המירוץ אחרי הכסף...
יצחק מרום: “גילינו שעל מנת להרחיב את בית 
החולים ולשדרג את התשתיות הקיימות, אנחנו 
שקלים:  מליון  כ-200  של  להשקעות  זקוקים 
החדש  האשפוז  מגדל  להקמת  מיליון   100 

הקיים.  האשפוז  מגדל  לשדרוג  מיליון  ו-100 
כתרומות,  לגייס  הצלחנו  מהסכום  ניכר  חלק 
עמותת  ושל  משמעותיים  גופים  שלושה  של 
נכבד  כשבסכום  לוינשטיין,  החולים  בית  ידידי 
משתתפים הנהלת כללית ובית החולים. לאחר 
שנאסף חלק נכבד מהכסף, החל בשנת 2009 

הבינוי, שמסתיים בימים אלה”.

קשיים בשלבי התכנון
יצחק מרום: “במהלך התכנון והבנייה נתקלנו 
להתחשב  הצורך  ביניהם  שונים,  בקשיים 
בסביבה האורבאנית והתנגדויות למתן היתר 
על  התגברנו  דבר,  של  בסופו  אבל  הבנייה. 
כל המכשולים בסיוע עיריית רעננה, שהייתה 

אוהדת מאוד לפרויקט לאורך כל הדרך”.

עקרונות התכנון: המטופל במרכז, סביבה 
יום  אור  מקסימאלית,  פרטיות  עצמאית, 

טבעי, חשיפה מרבית לנוף 
וכללית  יצחק מרום: “מערכת הבריאות בכלל 
לאשפז  האחרונות  בשנים  שואפת  בפרט, 
 בחדר שני מטופלים בלבד, במיוחד כשמדובר 
נגזרת  השאיפה  יחסית.  ארוכה  בשהייה 
הכללית  מנכ”ל  שמוביל  אסטרטגית  מתפיסה 
המגדל  בתכנון  במרכז.  המטופל  פיה  ועל 
רווחת  על  המחשבה  עינינו  לנגד  עמדה 
על  גם  חשבנו  אך  המלונאות,  ורמת  המטופל 
סביבת העבודה לרופאים ולמטפלים. על מנת 
ופרטיות  עצמאית  סביבה  למטופלים  להעניק 
מקסימאלית ביצענו מהפכה של ממש בתכנון 
חדרי המאושפזים. המטופלים אינם שוכבים זה 
לצד זה, אלא באלכסון וכך לכל אחד יש אזור 
פרטי משלו עבורו ועבור בני משפחתו המלווים 
עיצוב  על  מיוחד  דגש  הושם  בנוסף,  אותו. 
מודרני נאה במיוחד, פטיו ענק מאובזר במתקני 
שתורמים  רחבות,  וויטרינות  לילדים,  משחק 
מהנוף  ולהנאה  טבעי,  יום  אור  להכנסת  המון 

המקסים של השרון”.

תכנון  עקרונות  ביצירת  מובילה   – כללית 
להקמת בתי חולים ומרפאות 

אחד  הינה  בכללית  ובינוי  תשתיות  מינהל 
שקבע  בריאות  במערכת  הראשונים  הגופים 
חולים  בתי  לבינוי  ומפרטים  תכנון  עקרונות 
לצרכי  דגש  מתן  תוך  בקהילה,  ומרפאות 
האחיות,  הרופאים,  וצוותי  השונים  הלקוחות 

והמטפלים, ולרווחתם.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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מאת: סיון אבנרי, פיזיותרפיסט, בית החולים לוינשטיין

מערכת הלוקומט
רובוט לאימון הליכה

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

במחלקה  לשימוש  הוכנסה  המערכת 
 .2007 בקיץ  כבר  החולים  בבית  לפיזיותרפיה 
נמצאות  אך מתקדמות פחות  דומות  מערכות 
במחלקת השיקום בבית החולים “הדסה” 

ובמכון “צעדים” בתל-השומר.
הפיזיקאלית  ברפואה  ברובוטיקה  השימוש 
ועולם השיקום תופס תאוצה בשנים האחרונות 
מחקרים  תוצאות  פי  על  כי  הבנה  מתוך 
רב  תרגול  בנפח  צורך  קיים  בתחום,  רבים 
באופן  לשפר  בכדי  רב  חזרות  ובמספר  מאד 
של  והתפקוד  הביצוע  רמת  את  משמעותי 
באופן  משמשים  נוספים  רובוטים  המטופל. 
נוספים  ותפקודים  העליון  הגף  לתרגול  דומה 

תחת אותה המטרה.
באמצעות מערכת ה”לוקומט” ניתן לטפל במגוון 
עם  מטופלים  בהם  מטופלים  של  מאד  רחב 
פגיעות חוט שדרה )SCI(, מטופלים עם פגיעות 
שעברו  מטופלים   ,)TBI( טראומטיות   ראש 
הסובלים  מטופלים   ,)CVA( מוחיים  ארועים 
או מטופלים הסובלים   )MS( נפוצה  מטרשת 
על  בתנועה  וקשיים  תפקודיות   מהפרעות 

רקע אחר.
הליכה  לתרגל  למטופל  מאפשרת  המערכת 
ממושכת )במרחק ובזמן( ולעיתים כבר בשלב 
בעבר,  בעוד  זאת  השיקום,  בתהליך  מוקדם 
הליכה בשלב דומה בשיקום, דרשה עזרה של 
רבים  באמצעים  שימוש  אחד,  ממטפל  יותר 
איכותי  פחות  ובאופן  הליכה  מעט  והשגת 

לאורך זמן הטיפול.
)מסוע(,  הליכה  ממסילת  מורכבת  המערכת 
להפחית  ואף  במטופל  לתמוך  הנועד  מתלה 

רובוטיות  זרועות  וממערכת  גופו  ממשקל 
שנדרש.  ככל  המשתקם,  בהליכת  התומכות 
באמצעות  המסונכרנים  והרובוט,  המסילה 
אימון  למטופל  מאפשרים  מחשבים,  שלושה 
בתבנית הליכה איכותית המדמה תבנית הליכה 
נורמאלית, זאת ללא צורך באביזרי עזר להליכה 
)הליכונים למיניהם, קביים או סוגים שונים של 
מקלות( וללא צורך בסדים התומכים במפרקי 

הגפיים התחתונות.
תצוגה  בעזרת  מנטרת  המערכת  במקביל 
גרפית ברורה ובזמן אמת את הכוחות שמפעיל 
במיוחד  הוא מתקשה  בהן  התנועות  המטופל, 
באימון.  דגש  הדורשות  ואלו  ההליכה   במהלך 
משוב  למטופל  לספק  ניתן  זמנית  בו 
)Biofeedback( ויזואלי, מיידי ומותאם ליכולותיו, 
שנבחרו  המרכיבים  באימון  להצלחתו  בנוגע 

לתרגול ספציפי בזמן ההליכה.
שבעה  של  הראשונית  ההסמכה  את 
פיזיותרפיסטים בהפעלת המערכת התחלנו כאן 
בבית החולים בקיץ 2007 בסדנא בת ארבעה 
ימים שהועברה על ידי נציגי החברה השוויצרית. 
במהלך השנים הוכשרו פיזיותרפיסטים נוספים 
ולמעשה  החולים  בבית  פנימיות  בהכשרות 
לפיזיותרפיה  המחלקה  צוות  כל  כמעט  היום 
המערכת.  את  להפעיל  מוסמך  החולים   בבית 
שמרבית  הוא  בכך  המשמעותי  היתרון 
הלוקומט,  על  הליכה  המתרגלים  המטופלים 
שלהם,  האישי  המטפל  עם  זאת  עושים 
הנדרשים  והדגשים  ההליכה  אופן  את  המכיר 
הגרפים  על  שמופיע  למה  מעבר  הרבה   בה 

במסך המחשב.

שנים,  שש  מזה  פועלת  לוינשטיין  החולים  בבית  לפיזיותרפיה   במחלקה 
לתרגול מסוגה  מתקדמת  מערכת  זוהי  הליכה.  לתרגול  רובוטית   מערכת 
החולים בבית  המאושפזים  רבים  מטופלים   .Locomat הנקראת   הליכה 

מתוכנית  כחלק  זו,  מערכת  של  מיתרונותיה  ונהנים  גביה  על  מתרגלים 
קרן  בעזרת  תרומות  מכספי  נרכשה  המערכת  שלהם.  הכוללת  השיקום 

עמותת הידידים של בית החולים וסיוע משמעותי של “ועידת התביעות”.
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)Head Controlled Mouse( 

מאת: מלכה איצקוביץ, סגנית מנהלת שרותי הריפוי בעיסוק, 
ויערה פרידה, מרפאה בעיסוק, המחלקה לשיקום שדרה, ביה”ח לוינשטיין

Click

ClickClick
עכבר-ראש

מרפאה בעיסוק מרכיבה בכל טיפול משקפיים דמיוניים שבוחנים את האדם 
דרך העיסוקים שמשמעותיים עבורו - מה עשה בעבר? מה היה רוצה לשוב 
מרבי.  תפקוד  להשיג  לנסות  כדי  להשתמש  ניתן  משאבים  ובאלו   לעשות? 
וככל  יותר,  ורבות  טובות  המטופל  של  הקיימות  שהיכולות  שככל  מובן 

שהליקויים מעטים, כך הסיכויים לחזרה לתפקוד טובים יותר. 
הטיפול באנשים עם חולשה קשה או שיתוק מלא או כמעט מלא בארבע 
ה”רזרבות”  מיעוט  לנוכח  מיוחד  באופן  המטפלים  את  מאתגר  גפיים 
שיכולות לאפשר תמרון עם הסביבה או תפעול של מכשירים. ההתפתחויות 
הטכנולוגיות המואצות בדור האחרון מאפשרות גם למטופלים כאלה להשיג 

תפקוד מספק ומשמעות.  
“עכבר-ראש”.  בשם  מחשב  תוכנת  הוא  הללו  מהפיתוחים   אחד 
בניגוד לאסוציאציה שעולה אולי לשם התוכנה אין מדובר בחיה המכרסמת, 
כי אם בתחליף לעכבר מחשב, המאפשר שימוש בתנועות צוואר בלבד בכדי 
בתנועות  חוסר  עם  אדם  גם  העכבר-ראש  בעזרת  המחשב.  את  להפעיל 
רצוניות ונשלטות בידיים, אשר יש לו תנועות צוואר נשלטות, יכול ומסוגל 

לתפעל מחשב. 

כיצד מופעלת התוכנה?  
על מצחו של האדם מודבקת מדבקה )חיישן( מיוחדת 
המשמשת כמחזיר אור. מדבקה זו תחליף את ה”קליק” 
המחשב  מעל  המחשב.  של  הרגיל  בעכבר  השמאלי 
מותקנת מצלמה שמזהה את האור המופץ מהמדבקה 
המחשב.  צג  גבי  על  עכבר  לתנועות  אותו  ומתרגמת 
פעולת ה”קליק” מבוצעת על ידי השהייה למשך פרק זמן 
מסוים על אובייקט המטרה שעל המסך. פעולות המחשב 
השונות מבוצעות על ידי תוכנה מיוחדת שכוללת סרגל 
כלים של פעולות עכבר שונות בעזרתו ניתן להחליף את 
פעולות העכבר מ”קליק” פשוט לפעולת גרירה או קליק 

כפול לפי הצורך. 
מטופלים עם שיתוקים קשים בגפיים העליונות שלמדו 
לתפעל את העכבר-ראש, הגיבו לרוב בהתרגשות רבה.
מלאה,  תלות  החליפה  בתוכנה  להשתמש  היכולת 
התכנסות בעצמי ובדידות, ביכולות שמאפשרות נגישות 

למידע ותקשורת על צורותיה השונות. 
הנגשת המחשב למטופל על ידי התאמת העכבר-ראש 
דורשת את המקצועיות המיוחדת של המרפאה בעיסוק. 
המטופל,  של  השונות  ביכולותיו  תתחשב   ההתאמה 
הן התנועתיות והן הקוגניטיביות. היא תתחשב במשתנים 
)לדוגמא ההיכרות הקודמת שלו  הקשורים ברקע שלו 
את המחשב(, צרכיו וציפיותיו. תהליך ההתאמה כולל 
מיקום   הנבדק,  תנוחת  העבודה:  לסביבת  התייחסות 
עמדת המחשב, המצלמה ותנאי האור. בשלב האחרון 
תעשה התאמת הגדרות תוכנת העכבר-ראש ליכולות 

האדם הספציפי.  
העכבר-ראש יכול לאפשר חוויה של הצלחה, עצמאות 
להתנסות  מצליחים  שלא  לאנשים  מסוימת  ושליטה 
שמפעיל  באדם  צפייה  בכלל.  כמעט  אלו  בחוויות 
שלא  חוויה  היא  עכבר-ראש  בעזרת  לראשונה  מחשב 
ביצוע עיסוק  ומוכיחה מדוע  ניתן להישאר אדיש אליה 
שמשמעותי לאדם, משפיע לטובה על בריאותו ותחושת 

הרווחה שלו.
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בני הזוג רוזנבאום,  קיבלו את מגן שר הבריאות 
למתנדבים מצטיינים במערכת הבריאות לשנת 2012

חגיגות ט”ו בשבט 
בלוינשטיין: 

 הילדים המשתקמים 
וצוות המרכז החינוכי

יצרו עץ משאלות
 במסגרת פעילות ט”ו בשבט במרכז החינוכי 
שיקומי בלוינשטיין, השתתפו הילדים המשתקמים 
הילדים  החג.  בנושא  ויצירה  עבודה  בתחנות 
צבעוני  משאלות  עץ  יצרו  המורות  וצוות 
רשם  צוות  ואיש  ילד  כל  כאשר  במיוחד, 
תקווה  כולנו  ליבו.  רחשי  את  דמיונו  פי  על 

שהמשאלות של כולם תתגשמנה!

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

הענקת  טקס  בירושלים  התקיים  בפברואר 
מצטיינים  למתנדבים  הבריאות  שר  מגן 
במעמד  נערך  הטקס  הבריאות.  במערכת 
ליצמן  יעקב  ח”כ  לשעבר,  הבריאות  סגן שר 
למתנדבים  ואותות  מגנים  חולקו  ובמהלכו 

בולטים בפעילותם מכל הארץ.
רוזנבאום,   )93( וצבי   )87( מלכה  הזוג  בני 
לוינשטיין,  החולים  בבית  ותיקים  מתנדבים 
קיבלו את המגן על התנדבות במשך שנים רבות 
במסירות, בהתמדה ובגישה אופטימית ומחויכת. 
גיל  של  בגבולות  מתחשבת  אינה  “התנדבותם 
ושל קשיים גופניים, והיא חיונית ומוערכת מאוד 
לוינשטיין  החולים  בבית  המאושפזים  ידי  על 
בטקס.  עליהם  נאמר  העובדים”,  צוות  ידי  ועל 

בבני  מלווים  כשהם  לאירוע  הגיעו  וצבי  מלכה 
הנהלת  מטעם  מכובדת  ובמשלחת  משפחתם 
עמירם  פרופ’  ובראשה  לוינשטיין  החולים  בית 
נרגשים  והיו  לוינשטיין,  ביה”ח  מנהל   כ”ץ, 

וגאים במיוחד. 
מלכה מתנדבת מזה 33 שנים במחלקה לשיקום 
אורתופדי, וצבי מתנדב מזה 26 שנים, בתחילה 
בקפיטריה של בית החולים ולאחר מכן ביחידה 
לאבחון וחקר הפרעות בשינה, שם הוא מתנדב 
שעברו  הקשים  האירועים  אף  על  היום.  עד 
בחייהם, הם מגיעים לבית החולים במשך שנים 
רוח  מתוך  למטופלים  ותורמים  מסייעים  רבות, 
כוחות  לאזור  עמוק  וצורך  אדירה  התנדבות 

ולהתגייס למען הזולת.
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פישר,  ג’ולי  ברעייתו  מלווה  הגיע,  שפירו,  דן  בישראל,  ארה”ב   שגריר 
ולסלי סמית  רין  ואן  דסטין  מישל  נספחת התרבות,  פישר,  ג’יין  חמתו 

מצוות השגרירות, לביקור בבית החולים לוינשטיין ברעננה. 
הביקור נפתח במפגש עם מנהל בית החולים לוינשטיין, פרופ’ עמירם 
כ”ץ, צוות הנהלת בית החולים וכן עם ארז מלצר, יו”ר עמותת הידידים 

ושולה מליק, מנכ”לית העמותה.
 לאחר הצגה קצרה של פעילות בית החולים המוביל את תחום השיקום 
בישראל, התקיים מפגש היכרות של השגריר עם אורי סייג, פגוע חוט 
שדרה ומשוקם של בית החולים לוינשטיין שהקים עמותה בישראל למען 
סייר השגריר בקומת הפיזיותרפיה  מיד לאחר מכן  חוט שדרה.  נפגעי 
שהוצגו  הטיפוליים  והכלים  מהטכנולוגיות  והתרשם  בעיסוק  והריפוי 
בפניו )חלקם מבוססי טכנולוגיות אמריקאיות( ופגש משתקמים ואנשי 

צוות במהלך טיפולים שונים.
 

בהמשך הסיור הגיעה המשלחת לביקור במרכז החינוכי-שיקומי בבית 
החולים, הפועל כחלק מהיחידה לשיקום ילדים ונוער ומטפלת בילדים 

בגילאי 18-3 שנפגעו בתאונות ומחלות שגורמות נכות. 
ד”ר שרון שקלאי, רופאה בכירה ביחידת הילדים, הציגה בפני השגריר 
את פעילות היחידה והמרכז ואת הילדים המשתקמים במקום. בהמשך 
ירון סחר, מנהל המחלקה לשיקום חבלות  ד”ר  התקיימה פגישה עם 
השתלמויות  על  השגריר  עם  ששוחח  לוינשטיין,  החולים  בבית  מוח 

שעבר בארה”ב ועל תחומי מחקר מוח שעוסק בהם.
לו  שניתנה  ההזדמנות  על  שפירו  דן  השגריר  הודה  הביקור   בסיכום 
המדהימה  לעבודה  להיחשף  לוינשטיין,  החולים  בבית  לביקור  להגיע 
של הרופאים והמטפלים ולהיות השגריר הראשון של ארה”ב בישראל 

שמבקר בלוינשטיין.
מנת  על  העת  כל  מאמצים  עושים  השגרירות  אנשי  השגריר,  לדברי 
להרחיב את שיתופי הפעולה ותמיד שמחים להרחיב קשרים מקצועיים 

בין ישראל לארה”ב.
 השגריר ציין עוד כי בעקבות הפעילות הצבאית של ארה”ב באפגניסטן 
והתעורר  ועיראק בעשור האחרון, עלתה באופן משמעותי  המודעות 
רבים  בנושא חבלות ראש. ארה”ב משקיעה משאבים  העניין הציבורי 
החולים  ובבית  בכלל  בישראל  בנושא.  רב  ידע  ונוצר  הזה  בתחום 
שיתופי  ויצירת  אלה  בתחומים  רב  וידע  ניסיון  קיים  בפרט,  לוינשטיין 

פעולה בין המדינות יכולה להביא תועלת לשני הצדדים.

  ביקור היסטורי ראשון: שגריר ארה”ב בישראל, דן שפירו, 
 מאת: ד”ר תמרה צ’רקסקי, רופאה בכירה ביקר בבית החולים השיקומי לוינשטיין ברעננה

 במחלקה לשיקום חבלות מוח ומטפלת מינית 
מוסמכת במרפאה לשיקום וטיפול מיני בלוינשטיין
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לוינשטיין
לחיי מין פעילים

בתמונה מימין לשמאל: ד”ר שרון שקלאי, רופאה בכירה ביחידה לשיקום ילדים ונוער בביה”ח לוינשטיין, ילד המשתקם בבית החולים, 
כ”ץ,  עמירם  פרופ’  לוינשטיין,  החולים  בית  של  החינוכית-שיקומית  בכיתה  מורה  מסארווה,  סברין  שפירו,  דן  בישראל,  ארה”ב   שגריר 

מנהל ביה”ח לוינשטיין.

בלוינשטיין  למרפאה  שהגיע  צעיר  הוא  ג.מ. 
להגיע  קושי  מינית,  בתשוקה  חוסר  על  והתלונן 
גם  סבל  הוא  בזקפה.  והפרעות  לאינטימיות 
מהפרעות  השמאלי,  הגוף  בפלג  מחולשה 
ראש,  חבלת  בעקבות  ומדיכאון,  קוגניטיביות 
ובדיקות הדם הראו רמה נמוכה של טסטוסטרון 
)הורמון המין הגברי(. אחרי שיחת אבחון התחלנו 
וחינוכי,  התנהגותי  קוגניטיבי,  משולב,  בטיפול 
ובמקביל  עצמי,  לתרגול  והנחיות  שיחות  שכלל 
ניתן טסטוסטרון בזריקות. חמישה שבועות לאחר 
תחילת הטיפול המטופל דיווח על שפור משמעותי 
וכן  המיני  ובתפקוד  אינטימיות  ליצירת  ביכולת 
הכללית.  ובתחושה  שלו  העצמית   בהערכה 
ייחס לשיפור בתחום המיני השפעה חיובית  הוא 

גם על התחום הקוגניטיבי, המוטורי והנפשי. 

על  מידע  ומתן  המיני  הטיפול בהפרעות בתפקוד 
מיניות למטופלים ולמשפחות שלהם, הם חדשים 
אנשים  השיקום.  רפואת  בתחום  וייחודיים  יחסית 
במיניות  להכיר  מתקשים  נפגע  הגופני  שתפקודם 
העדר  ביניהן  רבות,  מסיבות  שלהם,  החדשה 
עם  ביחידות  להימצא  וקושי  יתר,  הגנת  פרטיות, 

קבוצת השווים.
פוגעים  והשלכותיה  הגופני  בתפקוד  הפגיעה 
ובדימוי העצמי של האדם. תחושות של   בביטחון 
על  ומשפיעים  מחלחלים  ודיכאון  ייאוש  חרדה, 
והבלתי  החדש  הנפגע. המצב  חייו של  היבטי  כל 
מוכר שבמקרים רבים פוגע בדימוי העצמי )הגברי 
קשרים  ביצירת  חששות  עימו  מביא  הנשי(  ו/או 
חברתיים בכלל וקשרים אינטימיים בפרט. אנשים 
להרגיש  עלולים  מיני,  חשק  ובעלי  מיניים  שהיו 
ירידה בתשוקה המינית. המצב הזה מלווה, לעיתים 
לעסוק  בושה  ומחסום של  מידע  בחוסר  קרובות, 
להגיע  ביכולת  מתבטא  העיקרי  הקושי  בנושא. 

אינטימיות  הייתה  שבהם  במקרים  לאינטימיות. 
להגיע  יותר  קל  יהיה  הפגיעה,  לפני  הזוג  בני  בין 
אליה באמצעות טיפול נכון. דוגמה לכך הם בני זוג 

שהגיעו למרפאה לשיקום מיני בלוינשטיין. 
בני הזוג, בשנות ה–50 לחייהם, התלוננו על העדר 
חיי מין, בעקבות ירידה בחשק המיני של האישה, 
תופעה  זוהי  דרכים.  לאחר חבלת ראש בתאונת 
תרופות  כאבים,  של  משילוב  שנובעת  ידועה 
והתמקדות מטופלים בעצמם ובמה שאבד להם. 
במרפאה נוהלו עם כל אחד מהם שיחות נפרדות 
להיות  הנחייה  קיבל  הגבר  הדרכה.  קיבלו  בהן 
מיני  ממגע  בהתחלה  להימנע  יותר,  ועדין  סובלני 
ישיר ולשלב יותר מגע רך ומשחק מקדים. הוצע 
להם לצאת לסוף שבוע במקום רומנטי והם למדו 
הזוג.  בן/בת  של  המיני  החשק  להגברת  טכניקה 
חודשיים לאחר תחילת הטיפול הם התחילו לקיים 
יחסי מין מידי שבוע והאישה דיווחה שהיא נהנית.

בקרב  המודעות  עלתה  האחרונות  בשנים 
של  השונים  להיבטים  והמטפלים  הנפגעים 
הפגיעה או המחלה שלהם, ולהשלכותיה על חיי 
המין שלהם. המודעות העלתה את הצורך במידע 
בהתאם  מיני  לביטוי  השונות  האפשרויות  לגבי 
שיקום  חשיבות  של  וקבלה  הבנה  למגבלות. 
החיים של  נפרד מאיכות  בלתי  המין, כחלק  חיי 
המשוקם, עודדו שילוב של הטיפול המיני בתהליך 
השיקומי. התפתחות הנוירו-פסיכולוגיה ואמצעי 
ההדמיה המוחית תרמו להכרה מעמיקה יותר של 
הפגיעות השונות והשלכותיהן על התפקוד המיני. 
או שבר  או בחוט השדרה, קטיעה  פגיעה במוח 
המינית.  התשוקה  את  בהכרח  מקטינים  אינם 
האדם עם חסר בתפקוד הגופני יכול להיות פעיל 
מינית, פיזית ורגשית, אם הוא בוחר להיות פעיל. 
הבחירה היא שלו, ואנחנו יכולים לסייע בידו על 

ידי מתן כלים, הדרכה והכוונה.  

איך מתחילים?
אם זיהיתם בעיה אל תהססו לפנות למרפאה  ‰

לשיקום וטיפול מיני
 סמכו על המטפל המיני שלכם ובצעו  ‰

את ההנחיות שלו במדויק
 לעיתים התהליך ארוך וכואב -  ‰

אל תאבדו תקווה 
שתפו פעולה - הצלחת הטיפול נמצאת  ‰

בידיים שלכם ושל בני הזוג שלכם.

מיתוסים לגבי מיניות ונכות 
בניגוד למיתוס, נכות אינה מונעת חיי מין פעילים. 
הירידה בתשוקה אינה בהכרח תוצאה ישירה של 
למרות  להתקיים  המיני ממשיך  הצורך  הפגיעה. 
וההסתגלות  הלמידה  תהליך  פיזית.  פגיעה 
למצב החדש הוא חלק חשוב בתהליך השיקום. 
עלולה  חלקיים  ו/או  מלאים  מין  מחיי  הימנעות 
לגרום בעיות נלוות ולעתים אף לעכב את תהליך 

ההחלמה הרגשית. 

לשיקום במרפאה  המודרנית-כוללנית   הגישה 
מיני בלוינשטיין

החולים  בבית  קיימת  מיני  לשיקום  המרפאה 
הוקמה  מאז  שנה,  מ-20  למעלה  לוינשטיין 
רונית אלוני. בפברואר 2005  ד”ר  ידי  ונוהלה על 
מודרנית  בגישה  ובחרתי  למרפאה  הצטרפתי 
כוללנית שעל פיה מתייחסים לכל היבטי הבעיה, 
כולל ההיבט החינוכי, שמידי פעם רק הוא לבדו 
 יכול לעזור לחולה  להגיע לתפקוד מיני מספק. 
למרכיבים  בעיקר  במרפאה  התייחסו  בעבר 
פסיכולוגיים וזוגיים בתפקוד המיני. כיום ניתן יותר 
דגש למרכיב הפיזי, שכן התפקוד המיני האנושי 
רצוניים  בלתי  החזרים  בין  אינטראקציה  הוא 
פעילות  המוח,  של  השפעה  השדרה,  חוט  של 

הורמונים וכלי דם ותגובות פסיכולוגיות.
אנחנו  לוינשטיין  מיני  לשיקום  במרפאה 
מסייעים  ונכות”,  “מיניות  על  מידע  מעבירים 
מיני, מטפלים  כאדם  לעצמו  להתייחס  למטופל 
רמת  את  מפחיתים  המיני,  בתפקוד  בהפרעות 
החרדה של המטופל ובן/בת זוג, מעניקים כלים 
ונותנים המלצות בענייני פריון.  לשליטה עצמית, 
חייהם  איכות  את  לשפר  היא  המרכזית  המטרה 
נורמטיבי,  מיני  תפקוד  ולהשיג  המטופלים  של 
המקובלות,  הטיפוליות  הגישות  כל  בעזרת 
מטופל.  כל  של  המגבלות  שמאפשרות  במידה 
מתפיסות  פנויה  מדויקת,  אינפורמציה  קבלת 
סטריאוטיפיות וזמינה, תאפשר לכל אחד לפתח 
החזרת  מיני.  כאדם  עצמו  כלפי  בריאה  תפיסה 
שגופו  לאדם  מינית  זהות  קיום  של  התחושה 
נפגע, היא מרכיב חשוב ומרכזי  במהלך השיקום.

להגברת  גם  פועלת  מיני  לשיקום  המרפאה 
המודעות של כלל הצוותים במערכת השיקומית 
לגבי חשיבות השיקום המיני והצלחתו. התערבות 
שלנו יכולה לשפר את התפקוד המיני, ולהשפיע 
במהלך  אחרים  רבים  תחומים  על  גם  לחיוב 

השיקום.

איך מתחילים? 
אם זיהיתם בעיה אל תהססו לפנות למרפאה לשיקום וטיפול מיני

סמכו על המטפל המיני שלכם ובצעו את ההנחיות שלו במדויק
לעיתים התהליך ארוך וכואב - אל תאבדו תקווה 

שתפו פעולה - הצלחת הטיפול נמצאת בידיים שלכם ושל בני הזוג שלכם



את  ל”העמיד”  היא  שלנו  המטרה  האורתופדי  בשיקום 
 – המטופלים על הרגליים. מרבית המטופלים שמגיעים אלינו 
ביניהם צעירים רבים וחיילים - מגיעים לאחר קטיעה או פגיעה 
לביתם  מלוינשטיין  משתחררים  רובם  התחתונות.  הגפיים  של 

כשהם הולכים בעזרת תותבת, סדים, או אביזרי עזר שונים. 
תפיסת המחלקה היא שיקום אקטיבי על פי תוכנית, המותאמת אישית לכל מטופל, ונקבעת 
לפי גיל המשוקם, מצבו הבריאותי, מאפייני הפגיעה, פוטנציאל ההליכה ונתוני הסביבה הקרובה. 
הרופא השיקומי מתווה את התוכנית השיקומית, מגדיר את המטרות והיעדים ומלווה את התהליך 
זה שקובע את הצורך בהתאמת התותבות  הוא  לכך הרופא  בנוסף  הצוות הרב-מקצועי.  עם 
והסדים ואת הסוג שיותאם. הוא גם מגדיר מטרות לתהליך השיקומי, והניסיון שהצטבר במחלקה 
מאפשר שיהיו קרובות לתוצאה המתקבלת בסוף התהליך. מטופלים המתקבלים בשלב מוקדם 
מאוד לאחר ניתוח מקבלים מהיום הראשון טיפול רפואי וסיעודי גם ברגל הפגועה וגם בגפיים 
בפיזיותרפיה  האינטנסיבי  הטיפול  הליכה.  לתרגול  האפשר  ככל  מהר  להגיע  כדי  ה”בריאות”, 
ביותר.  איכותית  להליכה  ביותר  מוקדם  בשלב  המטופל  את  להעביר  מסייע  בעיסוק   ובריפוי 
פעם  לא  ודורשת  קשה  נפשית  פגיעה  גם  מהווה  רגל  קטיעת  הפיזית,  לפגיעה  מעבר 
היא  לחיים  החזרה  הרגל.  אובדן  עם  להשלים  כדי  נפש”  “כוחות  לאגור  מהמטופל 
זה.  בתהליך  שמסייעים  ופסיכיאטר  פסיכולוגים  של  צוות  יש  במחלקה  אישי.   מאבק 
של  הכנה  נדרשת  וכן  המטופל  של  ובסביבה  בבית  ואחרים  פיזיים  שינויים  נדרשים  לעתים 
המטופל וקרוביו, להתמודדות עם המצב החדש איתו צריכה המשפחה לחיות לאחר השחרור 

מהאשפוז. בתחום זה מסייעים למטופל ולבני משפחתו עובדים סוציאליים. 
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

שיקום אורתופדי 

מאת: ד”ר יולי טרגר, 
מנהל המחלקה לשיקום 

 אורתופדי וסגן מנהל
בית החולים לוינשטיין

– נא להכיר
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בבית  אורתופדי  לשיקום  המחלקה 
מסוגה  הגדולה  היא  לוינשטיין  החולים 
חולים  כ-300  בה  ומטופלים  בישראל. 
בשיקום  מתמחה  המחלקה  שנה.  מדי 
במערכת  ומחלות  פגיעות  עם  מטופלים 
מאז  השנים  ארבעים  במהלך  התנועה. 
צבר  המחלקה,  את  סוסק  פרופ’  הקים 
קטועי  בשיקום  רב  ניסיון  המטפל  הצוות 
שברים.  לאחר  ובשיקום  תחתונות   גפיים 
ספציפית  התמקצעות  ישנה  בלוינשטיין 
ומספר המטופלים הגדול ביותר של קטועים 
שטופלו במשך השנים. ההתמקצעות והניסיון 
בשני  המחלקה  בהתמחות  ביטוי  לידי  באים 
קהלים מרכזיים בהם הפגיעה רחבה: צעירים 
מקצועי,  רב  צוות  במחלקה  סוכרת.  וחולי 

מנוסה מאוד בטיפול בשתי הקבוצות הללו. 

במחלקה מספר תוכניות שיקום 
מותאמות למטופלים:  

תכנית לשיקום צעירים לאחר קטיעת גפה 
הגפיים  אחת  של  קטיעה  שעברו  צעירים 
דינמי  בתהליך  ישוקמו  מתאונה  כתוצאה 
ואקטיבי מתוך מגמה לחזור לתפקוד עצמאי 
מקסימאלי בעזרת תותבת. המציאות והניסיון 
המצטבר במחלקה מראים כי טיפול שיקומי 
להביא  יכול  פגיעה,  לאחר  קצר  זמן  שניתן 
מלא.  כמעט  עצמאי  לתפקוד  המשוקם  את 
השתנו  שחייהם  צעירים  באנשים  מדובר 
מהקצה לקצה, כתוצאה מתאונה. הם סובלים 
תהליך  הניידות.  וביכולת  בעצמאות  מפגיעה 
מוקדמת  חזרה  למטופל  מאפשר  השיקום 

ככל האפשר לחיים עצמאיים ואיכותיים.

תכנית לשיקום קטועי גפיים תחתונות 
בעקבות סוכרת

גפיים  לקטיעת  מגיעים  רבים  מטופלים 
ובדרך  הסוכרת  מחלת  בעקבות  תחתונות 
יותר. התהליך  כלל מדובר באנשים מבוגרים 
גם  מתרכז  אלו  מטופלים  של  השיקומי 
סיבוכי  ולמניעת  הסוכרת  לאיזון  בפעולות 
המחלה, כולל סכנה לקטיעת הרגל השנייה. 

לאחר  מבוגרים  בחולים  השיקומי  האתגר 
המטופל  החזרת  הוא  תחתונה  גפה  קטיעת 
להתהלך  מסוגל  הוא  כאשר  ולקהילה  לבית 
עם פרוטזה בעזרת הליכון או קביים ועצמאי 
המצטבר  הניסיון  הניתן.  ככל  בתפקודו, 
בעשרות שנות פעילות המחלקה תורם לדיוק 
בהתאמת התותבת ולהצלחה בשיקום הליכה 

אצל רוב המטופלים, גם בגיל מבוגר מאוד. 
תכנית לשיקום לאחר שברים

הוא  השנים  במהלך  שהתפתח  נוסף  תחום 
שיקום לאחר שברים בעקבות פציעות שונות. 
שנפגעו  צעירים  במטופלים  מדובר  לרוב, 
בתאונות דרכים. חלק מהותי בשיקום חולים 
הליכה  הוא   - תחתונות  גפיים  שברי  לאחר 
שנפגעה.  הרגל  על  דריכה  תוך   מוקדמת 
)בבריכה  היום השתמשנו בהולכה במים  עד 
הטיפולית( שמאפשרת התחלה מוקדמת של 
דריכה, בטרם מותרת העברת משקל מלא על 
הרגל השבורה. בימים אלה אנו רוכשים בעזרת 
 עמותת הידידים של בית החולים את מכשיר 
נאס”א  במעבדות  שפותח   ,Anti-Gravity–ה
הפחתה  תוך  המטופל  את  להוליך  ומאפשר 
בטכנולוגיה  השימוש  ממשקלו.  מבוקרת 
מטופל  הולכת  כאמור  מאפשר  המתקדמת 
טרם השלמת תהליך האיחוי של השבר ברגל 
התהליך  תוצאות  את  משמעותית  ומשפר 
דרכים  תאונת  בעקבות  פגיעה  השיקומי. 
מאופיינת לא פעם בריבוי פגיעות באזורי גוף 
ברגליים,  וגם  בידיים  גם  שברים  עם  שונים 
השיקומי.  התהליך  על  מאוד  מקשה  אשר 
טיפול רב-תחומי מיומן כולל שימוש מושכל 
להשגת  מביא  עזר  ואביזרי  נעליים  בסדים, 
היעדים ומאפשר ברוב המוחלט של המקרים 
כשהם  בהליכה,  לביתם  מטופלים  להחזיר 

עצמאים בתפקוד.  

שיקום מטופלים אשר עברו פגיעות 
במערכת העצבים בתקופת הילדות

בתחום  מענה  במתן  גם  מתמחה  המחלקה 
עברו  אשר  למטופלים  האורתופדי  השיקום 
פגיעות במערכת העצבים בתקופת ילדותם. 

או  פוליו  מחלת  לאחר  מבוגרים,  מטופלים 
שיתוק מוחין, מגיעים לטיפול בעקבות נפילות 
בקבוצה  שונות.  אורתופדיות  התערבויות  או 
בסיסית  לניידות  חזרתם  מטופלים,  של  זו 
ושימוש  הצוות  כל  רבה של  מיומנות  דורשת 
ואביזרי  נעליים  אורתופדים,  בסדים  מקצועי 

עזר מותאמים אחרים. 

תוכניות לעתיד
שנצבר הרב  בניסיון  להשתמש   בכוונתנו 
ולהקים גפיים  קטועי  בשיקום   במחלקה 

“מרכז אזורי לקטוע”. 
שיתוף  תוך  להקים,  מתכננים  אנו  זו  למטרה 
בכללית,  שומרון  שרון  מחוז  עם  פעולה 
לטיפול  מענה  שתספק  מקצועית  מסגרת 
בקהילה.  או  אשפוז  במסגרת  בקטוע,  ביניים 
להרחבת  מאמצים  נעשים  לכך,  בנוסף 
הטיפול  במסגרת  עצמי  לתרגול  התכנית 
הפיזיותרפי לחיזוק יעיל של הגפיים העליונות 

והרגל ה”בריאה” במהלך האשפוז.

עם פתיחת מגדל האשפוז הדרומי המחלקה 
של  הרב-תחומי  הצוות  לגדול.  עתידה 
לאחר  במטופלים  לטפל  ימשיך  המחלקה 
פגיעות קשות במערכת התנועה במקצועיות, 

סבלנות ואכפתיות.  



נפצעת? נשיג עבורך את הפיצוי המקסימאלי!
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 ליווי וייצוג בועדות הרפואיות בתביעות לנכות כללית, 
 נכות מעבודה, נפגעי איבה, נכי צה”ל ומשרד הביטחון, 

פטור ממס הכנסה.

ניהול מאבקים מול קופות החולים, ביטוח לאומי, משרד הרישוי 
ומשרד הבריאות להשגת זכאויות לאשפוז סיעודי, מטפלת 

סיעודית, תו נכה, ניידות ושיקום.

טיפול בנפגעי תאונות דרכים קשות והשגת תשלום ראשוני 
ומהיר מחברות הביטוח טרם הגשת התביעה לביהמ”ש.

תביעות נגד חברות ביטוח בגין גרימת הנזק ברשלנות 
 רפואית, בתאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות ילדים 

ופציעות גוף שונות.

 טיפול מהיר מול חברות הביטוח לקבלת תשלומים בגין 
פוליסות בריאות, סיעוד, אובדן כושר עבודה, תאונות 

אישיות ותאונות תלמידים.

נשמח לעמוד לרשותכם לפגישת יעוץ

חג עצמאות שמח עם

קלנועית  אפיקים

Breeze S4
מושב אורתופדי זוגי

וגגון עם שמשה קדמית

Breeze C3
עם גגון, מושב אורתופדי וסל אחורי

ענק, מתאים לעלייה על מעלון

GoGo 4
ארבעה גלגלים

ניתן לפירוק ואחסון ברכב

עמי מגדסי, מנהל המרכז להכשרה ושיקום 
מקצועי ליד ביה”ח לוינשטיין: 

“כ-68% מבוגרי המרכז 
נקלטים בעבודה. שיעור גבוה 
בהשוואה לכל תכנית שיקום!”

להכשרה  המרכז 
מקצועי  ושיקום 
לוינשטיין  בקמפוס 
הטיפול את   משלים 
הרפואי ומאפשר גם 
תעסוקתי  שיקום 
ביה”ח.  למאושפזי 
שיקום שבו אדם לא 
לחיים  בסופו  חוזר 
ולחברה אינו שיקום 

שלם והעבודה הינה ציר מרכזי בחיי האדם. 
מחקרים מצביעים על כך שלשיקום מקצועי 
חשיבות כגורם המשפר יכולות וכישורי עבודה 
של אדם הסובל ממגבלות.  במרכז להכשרה 
תוכניות  בנינו  בלוינשטיין,  מקצועי  ושיקום 
המשתקם  של  ולקשייו  למידותיו  התפורות 
תוך מתן ליווי ותמיכה רגשית ולימודית,  הכולל 
כתוצאה  העבודה.  בשוק  בהשתלבות  סיוע 
מכך, שיעור החזרה לעבודה במרכז  גבוה 
יותר בהשוואה לאנשים אשר עוברים תוכניות 
שיקום.  תוכניות  עוברים  לא  כלל  או  אחרות 
בעבודה! נקלטים  המרכז  מבוגרי   כ-68% 

רבים, בסיום תהליך השיקום בבית  במקרים 
לשיקום  הופנו  אנשים  לוינשטיין,  החולים 
שולבו  תעסוקתי,  אבחון  עברו  תעסוקתי, 
באחד הקורסים המקצועיים שמציע המרכז, 
במקצוע  בעבודה  השתלבו  המרכז  ובסיוע 
נעשית באמצעות  למדו. הפניה למרכז  אותו 
מחלקות השיקום של הביטוח הלאומי, עובדי 
ביטוח,  וחברות  הביטחון,  במשרד  השיקום 
ניתן לפנות אלינו גם באופן ישיר ובאופן פרטי.

של  משותפים  ומימון  ביוזמה  הוקם  המרכז 
משרד  לאומי,  לביטוח  המוסד  הכללית, 
צוקר,  קרן  של  ובסיוע  והרווחה  העבודה 
ובית  לאומי  לביטוח  המוסד  גולשטיין-גורן. 
בניהול  פעילים  שותפים  לוינשטיין  החולים 
מדיניותו  את  קובעים  המרכז,  של  השוטף 

ומסייעים בהצלחתו.
שאנו  התוכניות  ושל  המרכז  של  ייחודיותו 
ממוסדות  המרכז  את  מבדלים  מציעים 
ההכשרה והלימוד האחרים וקריטיים להצלחת 

תהליך השיקום התעסוקתי.

אחת המיומנויות החשובות של הצוות בלוינשטיין 
היא ביצוע הערכה תפקודית. הצלחה של טיפול 
שיקומי מתבטאת בשיפור המימוש של היכולת 
התפקודית שניתן להשיג אחרי חבלה או מחלה. 
כדי לקבוע מטרות לטיפול ולהעריך את הישגיו 
להשוות  התפקוד,  רמת  את  להעריך  צורך  יש 
ברפואת  שהמומחים  המרבי  לתפקוד  אותה 
ובהתאם  להשיג,  שניתן  מעריכים  שיקום 
להשוואה זו לנקוט באמצעים טיפוליים שיקרבו 

את התפקוד למרבי האפשרי. 
הצורך בהערכה תפקודית חורג מעבר לזה של 
את  ברצון  מעמיד  ולוינשטיין  השיקומי,  הטיפול 
בלי  גם  הנפגעים,  לשירות  זה,  בתחום  יכולותיו 
קשר לטיפול בבית החולים. המיומנות בהערכת 
תפקוד שרוכש הצוות בלוינשטיין, יכולה לשמש 
קביעת  לצורך  התפקודי  החסר  להערכת  גם 
צרכי נכות. לכן, כשהמוסד לביטוח לאומי ביקש 
להקים מערכת שתבצע הערכה תפקודית לצורך 
קביעת זכויות עקב נכות, בית החולים לוינשטיין 

נבחר באופן טבעי כמקום המערכת הזו. 
כללית”,  נכות  “חוק  בכנסת  אושר   1974 בשנת 
זכאות לאנשים שהפכו למוגבלים שלא  הקובע 
הקשורה  מחלה  או  עבודה  תאונת  בעקבות 
למקצוע. יישום החוק הוטל על המוסד לביטוח 
לקיים  אז  החליטו  בראשו  והעומדים  לאומי 
ללמוד  בכדי  לוינשטיין  החולים  בבית  פיילוט 
 ממנו על אפשרויות תפקוד עתידי של המערכת. 
בסיום הפיילוט, בשנת 1976, הקים פרופ’ חיים 
רינג ז”ל, שהיה מנהל מחלקה לשיקום נוירולוגי 
תפקודית  להערכה  המכון  את  החולים,  בבית 
המכון  הראשון.  כמנהלו  ושימש  לוינשטיין,  של 
המוסד  ידי  על  שמופנה  רחב  ציבור  משרת 
לביטוח לאומי ומגיע לאבחון רפואי על ידי צוות 
נכות  אחוזי  לקבוע  האבחון  מטרת  מקצועי.  רב 
התפקודיות,  היכולות  את  ולהעריך  רפואיים 
וחלקם  בית(  )עקרות  הבית  במסגרת  חלקם 

בתחום העבודה )משתכרים(.
במכון מתקיימים שני סוגים של ועדות רפואיות:
הרפואיות  המגבלות  את  שקובע  ראשון  דרג   .1

והתפקודיות לאחר אבחון רפואי וסוציאלי.
2. ועדות עררים לעקרות בית ומשתכרים הדנות 

בערעור של התובעים לגבי החלטה קודמת. 
במכון מועסקים רופאים מומחים ברפואת שיקום 
וכן רופאים יועצים רבים מתחומי התמחות שונים 
של הרפואה שקובעים את אחוזי הנכות, כל אחד 
רב  צוות  במכון  יש  לרופאים,  בנוסף  בתחומו. 
סוציאליים  עובדים  גם  השאר  בין  הכולל  תחומי 
והתפקודי  הסוציאלי  המצב  בהערכת  העוסקים 
של החולה. פקידות התביעה של המכון, מנוסות 
בכל החוקים והתקנות של ביטוח לאומי, ומנווטות 

את התהליכים של הבדיקות והועדות במכון. 
בועדות  גם  השיקום  מתחום  מגיע  הצוות  רוב 
)מנהל  עררים  בועדות  ובעיקר  הראשון  הדרג 
בעיסוק,  מרפאה  סוציאלית,  עובדת  הועדה, 
רבות  תורמת  השיקום  רפואת  תעסוקתי(.  נציג 
במכון,  הרפואיות  הועדות  של  הרחבה  לראייה 
ולהבנת ההשלכות התפקודיות של כל החבלות 
והמחלות, והימצאות המכון במתחם בית החולים 
המקצועי  השירות  לאיכות  חיונית  לוינשטיין 

שהציבור הנזקק מקבל בתחום זה.
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  פרופ’ שלמה מור יוסף, 
מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי,  
ביקר בבית החולים לוינשטיין

שלמה  פרופ’  לאומי,  לביטוח  המוסד  מנכ”ל 
שרייבמן,  אילנה  בגב’  מלווה  הגיע  יוסף,  מור 
וגב’ כרמל סטינגר, מנהלת  סמנכ”ל הגמלאות 
החולים  בבית  לביקור  במוסד,  השיקום  אגף 
המרכז  אליו:  המסונפים  ובמוסדות  לוינשטיין 
להערכה  והמכון  מקצועי  ושיקום  להכשרה 

תפקודית.
הנהלת  עם  היכרות  במפגש  נפתח   הביקור 
בית החולים לוינשטיין וסקירה של מנהל בית 
בית  פעילות  על  כ”ץ,  עמירם  פרופ’  החולים, 
לאחר  לעתיד,  והתוכניות  השיקומי  החולים 
הביטוח  אנשי  הדרומי.  האשפוז  אגף  חנוכת 
והריפוי  הפיזיותרפיה  בשירותי  סיירו  הלאומי 
לטכנולוגיות  ונחשפו  החולים  בבית  בעיסוק 
בשימוש  הנמצאות  בשיקום  מתקדמות 
טיפול  לשיטות  גם  כמו  המטפלים  הצוותים 
במכון  המשלחת  סיירה  מכן  לאחר  ייחודיות. 
להערכה תפקודית, המנוהל על ידי ד”ר יוליאנה 
ושיקום  להכשרה  במרכז  גם  וביקרה  שוורץ, 

מקצועי, שבניהולו של עמי מגדסי.
 פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, 
לאומי  לביטוח  ולמוסד  החולים  “לבית  ציין: 
הדוק  פעולה  שיתוף  של  שנים  ארוכת  מסורת 
ולטפח  לשמר  ובכוונתנו  טובים  עבודה  וקשרי 

אותם”.
ואמר:  סיכם  לאומי,  לביטוח  המוסד   מנכ”ל 
“הביקור היה פוקח עיניים מבחינתי ואני מודה 
האתגרים  אחד  פה.  לבקר  ההזדמנות  על 
הוא  הלאומי  הביטוח  של  ביותר  הגדולים 
לעולם  הקצבאות  מעולם  אנשים  להוציא 
בין  בלוינשטיין  פה  שקיים  השילוב  העבודה. 
שילוב  הוא  מקצועי  ושיקום  שיקום  רפואת 
מוצלח שחשוב מאוד לשמר ולפתח אותו ואני 

רואה בו חשיבות גבוהה”.

בתמונה: פרופ’ מור יוסף, מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי 
ופרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין.

 לא על השיקום לבדו, גם על14
ההערכה התפקודית יחיה לוינשטיין  

 ד”ר יוליאנה שוורץ, מנהלת המחלקה לשיקום 
נוירולוגי ג’ והמכון להערכה תפקודית בלוינשטיין:



בית החולים לוינשטיין בחר את 

העובדים המצטיינים לשנת 2012

 דר’ ניקולאי בודוראגין, סגן מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי - 
פרס מנכ”ל הכללית

 פלביה שטיינברג-חן, פיזיותרפיסטית אחראית במחלקה 
לשיקום שדרה - פרס מנהל ביה”ח

נעמי בן חיים, עובדת סוציאלית - פרס מנהל ביה”ח
 מזל תשובה, אחות מוסמכת ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה - 

פרס מנהל ביה”ח

בית  עובדי  קיבלו  לוינשטיין  החולים  בבית  שהתקיים  חגיגי  בטקס 

החולים פרסי הצטיינות לשנת 2012.

מחברי  המורכבת  החולים,  בית  של  המצוינות  ועדת  שנה,  כמדי 

הנהלת בית החולים, יו”ר ועד העובדים ויו”ר ועד הרופאים, בחרה 

פרס  לקבלת  ביותר  הראויים  את  המועמדים  העובדים  כלל  מבין 

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”.

בטקס, שהופק על ידי מחלקת משאבי אנוש, נכחו כמאה מעובדי 

בית החולים ובסיומו הוכרזו הזוכים:

ד”ר ניקולאי בודוראגין, סגן מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי - 
פרס מנכ”ל הכללית

ד”ר בודורגין הוא מומחה ברפואת שיקום, בעל מוניטין רב בכל הקשור 
לעמיתים  להתייעצויות  כתובת  מהווה  אשר  אורתופדי,  לשיקום 
בביה”ח  עובד  ותיק אשר  רופא  הוא  ביה”ח.  מצוות  ולרבים  למקצוע 
משנת 1986, ומשך כל שנות עבודתו הרבות, בנוסף למעמד המקצועי 
למחלקה,  שמגיע  מטופל  לכל  דופן  יוצאת  מסירות  מגלה  שרכש, 
אורך  לכל  אותם  ומלווה  המטופלים  עם  הסבר  בשיחות  מרבה 
כך  טיפול במחלקה כשתוך  בודורגין מתווה תכנון של  ד”ר  האשפוז. 
הוא מלמד את הצוות לתכנן ולטפל ומביא לביטוי את יכולותיו כמורה 
מקרין  הוא  אורטופדי.  לשיקום  המחלקה  ולצוות  למתמחים  בחסד 
אהבה לכולם וכולם אוהבים אותו. על כל אלה ועל עוד, מצאה ועדת 
הפרס את ד”ר ניקולאי בודוראגין ראוי לקבלת פרס מנכ”ל ה”כללית” 
למצוינות לשנת 2012. הפרס הוענק לו בטקס ארצי שהתקיים בחודש 

פברואר 2013.

במחלקה  אחראית  פיזיותרפיסטית  שטיינברג-חן,  פלביה 
לשיקום שדרה -פרס מנהל ביה”ח

עובדת  שדרה,  לשיקום  במחלקה  פיזיותרפיה  אחראית  פלביה, 
בביה”ח 16 שנים. היא מנוסה ביותר ובולטת בהצטיינותה המקצועית 
ובכל  מטפלת  היא  בו  נושא  בכל  שלה  המעמיקה  ובהתעניינות 
מטופל. היא מבינה לעומק את הבעיות הרפואיות של מטופליה ואת 
ועם  נפלא עם המטופלים  יוצרת קשר  היא מטפלת.  האנשים בהם 
חבריה לעבודה ומובילה גם את העובדים איתה וגם את המטופלים 
לפעילויות והישגים שלא חלמו להשיג. היא נאמנה בכל ליבה לחולים, 
לשירות הפיזיותרפי ולמחלקה לשיקום שדרה ומהווה מושא להערצה 
ואהבה. בנוסף לפעילותה כמנהלת צוות וכמטפלת, בשנה האחרונה 
היא מובילה, יחד עם שתי פיזיותרפיסטיות נוספות, פרויקט ארצי של 
הטמעת השימוש בכלי הערכה ומדידה לחולה הנוירולוגי ומהווה בו 

גורם דוחף ודומיננטי. 

פרס מנהל ביה”ח השני מתחלק בין שתיים:
נעמי בן חיים, עובדת סוציאלית- פרס מנהל ביה”ח

וכיום עובדת במחלקה לשיקום  נעמי עובדת בביה”ח משנת 1988, 
חבלות מוח וביחידה לאשפוז יום לנפגעי מוח. עובדת סוציאלית ותיקה 
בה  ויש  עליה  ניכרות  לא  הרבות  העבודה  שנות  אשר  מאד,  ומנוסה 
רעננות, אכפתיות ומסירות כבהתחלה. נעמי שותפה פעילה במאמץ 
המחלקתי לשפר את ממשקי העבודה בין הסקטורים השונים ולשפר 
את השירות הניתן למטופלים. במסגרת עבודתה, היא שותפה בצוות 
ובני משפחה מההיבט  שיפור המפתח כלי להערכה של מאושפזים 
יותר  הפסיכו-סוציאלי, כלי שיאפשר למטפלים יכולת הערכה נכונה 

של המטופל ומשפחתו והתאמת טיפול והתייחסות בהתאם.

לשיקום  נמרץ  לטיפול  ביחידה  מוסמכת  אחות  תשובה,  מזל 
ההכרה - פרס מנהל ביה”ח

מזל, עובדת בביה”ח 1982 ומשמשת כאחות ביחידה לטיפול נמרץ 
תפקידים  עצמה  על  לקחה  עבודתה,  במסגרת  ההכרה.  לשיקום 
על  אחראית  זיהומים,  לנושא  משימה  אחות  ובהם:  ביחידה  רבים 

כללית,  אחות  ותחזוקו,   ISO תהליך 
חברה בצוות מחקר וכמובן, אחות מן 
השורה. את כל מגוון התפקידים היא 
ממלאת ביסודיות, בצנעה ובהצלחה 
רמת  על  לשמור  ליחידה  ומסייעת 
שביעות  על  גם  כמו  גבוהה,  טיפול 
הרצון של משפחות המטופלים. לפי 
מזן  באחות  מדובר  עליה,  הממונה 
עיסוקיה  נדיר, המצליחה לשלב את 
הרבים ועדיין לתת את מלוא תשומת 
ולבני  שבאחריותה  למטופלים  הלב 

משפחותיהם.
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כאשר  לוינשטיין  החולים  בית  במסדרונות  שררה  במיוחד  שמחה  אווירה 
פורים, שכל  לרגל  במיוחד  ושמח  ארגנה הפנינג ססגוני  “בראשית”  עמותת 
המשפחות  בני  המאושפזים,  את  לבקר  הגיעו  החולים.  לבית  תרומה  כולו 
אסף  צדקה,  סופי  ניצני,  יאיר  פז,  עודד  אלפי,  גורי  המבולבל,  יובל  והצוות: 

אשתר ודרור גלוברמן.
האומנים  עברו  העמותה,  וחברי  דודידוב  אייל  במתופף  מלוווים  כשהם 
והסלבריטאים בין המחלקות השונות של בית החולים, שרו, שימחו, הצטלמו 
וחילקו משלוחי מנות למטופלים, בני משפחותיהם וצוות העובדים. במהלך 
ערב  לקראת  תשלום.  ללא  ושתייה  מזון  דוכני  החולים  בבית  הוצבו  היום 

התקיים מופע מוסיקלי של הזמר מושיקו.
את  מאוד  מעריכים  “אנו  ציין:  לוינשטיין,  ביה”ח  מנהל  כ”ץ,  עמירם  פרופ’ 
החולים  בבית  לפורים  ההפנינג  לקיום  “בראשית”  עמותת  של  ההירתמות 
לקיום  שנה  מדי  בדריכות  מחכים  והמטופלים  החולים  בית  צוות  לוינשטיין. 
האירוע. אין ספק כי היום הזה מעלה הרבה חיוכים במסדרונות שלנו ועושה 
שנרתמו  והחברות  האומנים  ואת  העמותה  את  מברך  אני  טוב.  רק  לאנשים 

לעשות למטופלים שלנו שמח וכיף ביום המיוחד הזה”. 
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 אומנים וסלבריטאים ביקרו 
 בבית החולים לוינשטיין 
 במסגרת הפנינג לפורים 

שארגנה עמותת “בראשית”
 תהלוכת האומנים והסלבריטאים כללה את:

 יובל המבולבל, גורי אלפי, עודד פז, יאיר ניצני, סופי צדקה, 
אסף אשתר, דרור גלוברמן
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פיצויים לנפגעי רשלנות רפואית ותאונות קשות

ליעוץ ללא התחייבות התקשרו כעת 1-800-200-807

ניסיון של מעל 15 שנים בתחום 5

טיפלה באלפי תיקים מורכבים 5

השיגה פיצויים של עשרות מיליוני שקלים 5

מרצה בפני עורכי דין ורופאים בנושא 5

לא גובה תשלום אם אין זכייה בפיצויים 5

עו”ד ענת מולסון:

molson@nmlaw.co.il :נייד: 052-4787850 ֻ• מייל
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 פרויקט ייחודי 
צוות הפיזיותרפיה בלוינשטיין 

לקהילה
צוות הפיזיותרפיה של ביה”ח לוינשטיין, בשיתוף פעולה עם הפיזיותרפיסט 
במערך  מסוגו  וייחודי  מקצועי  פרויקט  ומוביל  יזם  בכללית,  הארצי 
מובנה  מערך  ליצור  הינה  הפרויקט  מטרת  ישראל.  במדינת  הפיזיותרפיה 
העוסקים  הפיזיותרפיסטים  כלל  בקרב  מדידה,  בכלי  לשימוש   ומחייב, 

בתחום השיקום בכללית.

20

בפיזיותרפיה קיימים כלי מדידה כמותיים המשמשים להערכת יכולותיו ומגבלותיו של המטופל. 
כלים אלו כוללים רכיבים שונים המתייחסים למגוון של פעילויות אותן המטופל נדרש לבצע 
והליכה. למבחנים אילו  כגון: מעברים מכסא גלגלים למיטה, קימה מישיבה לעמידה, עמידה 
נודעת חשיבות רבה מאוד בקביעת תוכנית הטיפול של כל מטופל לאורך תהליך השיקום שלו 
והם מאפשרים קבלת מידע כמותי ואיכותי על יכולותיו של המטופל בנקודות זמן שונות לאורך 

תהליך השיקום.
פיזיותרפיסטים  בקרב  מדידה  בכלי  השימוש  במיפוי   ,2011 בשנת  כבר  החל  הפרויקט 
העובדים במסגרות שונות בכללית באמצעות סקר ממוחשב. בהמשך בוצע פיילוט במחלקה 
שמטרתה  בביה”ח,  הפיזיותרפיסטים  צוות  לכל  סדנה  שכלל  לוינשטיין,  בביה”ח  לפיזיותרפיה 
לקבוע סטנדרטים אחידים לשימוש בכלי המדידה. בסדנה הוצגו כלי מדידה להערכת תפקוד, 
להערכת שיווי משקל ולהערכת הליכה. כמו כן, בוצע סקר להערכת השימוש בכלי מדידה טרם 
 העברת הסדנה ומעקב אחר השימוש בכלי המדידה, לאחריה. הממצאים המתייחסים לתוצאות 
המדידה  בכלי  השימוש  בהיקף  שינוי  על  הורו  בלוינשטיין  העובדים  הפיזיותרפיסטים  בקרב 

מ-60% ל-80% מיד לאחר הסדנה ול-86% כחודש לאחר הסדנה.
בכללית  השיקום  למרכזי  דומה  במודל  הפרויקט  הורחב  במחלקה,  הפיילוט  הצלחת  לאור 
וליחידות להמשך טיפול ומעקב בארץ. כדי להבטיח את המשך השימוש בכלי מדידה יבוצעו 

מעקב ובקרה מובנים. 
בארץ,  ומעקב  טיפול  להמשך  ליחידות  הסדנאות  את  מעביר  מביה”ח  הפיזיותרפיסטים  צוות 
להמשך  היחידות   8 מתוך  ל-3  הועברה  הסדנה  כה  עד  פיזיותרפיסטים.  כ-400  הכוללות 
טיפול ומעקב בכללית )במחוז שרון-שומרון, במחוז דן-פ”ת ובמחוז צפון(, והן צפויות להמשך 

ולהסתיים עד יולי 2013. 
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עמותת ידידי בית חולים לוינשטיין הצליחה לגייס סכום של כ–₪700,000 למען בית החולים 
השיקומי לוינשטיין ביום שידורים מיוחד שנערך בחודש פברואר בחסות רדיוס 100FM, בבעלותו 
של דוד בן בסט. הכסף נאסף לטובת רכישת ציוד מבוסס טכנולוגיות מתקדמות למגדל 
 האשפוז החדש לרווחת המטופלים ובכדי להביא את איכות השיקום בלוינשטיין לשיא חדש. 
את יום השידורים, בהנחייתו של מני פאר, פתחו ארז מלצר, מנכ”ל קבוצת גדות המשמש 

כיו”ר עמותת ידידי בית לוינשטיין ומנהל ביה”ח לוינשטיין, פרופ’ עמירם כ”ץ. 
יולי טרגר, מנהל  ד”ר  ובהם  בית החולים  היום פקדו את האולפן אנשי סגל של  בהמשך 
 המחלקה לשיקום אורתופדי וסגן מנהל ביה”ח ואיתנה טבקרו, הפיזיותרפיסטית הראשית. 
במהלך היום הגיעו גם ראשי ערים כמו גם  חבר הכנסת היוצא, זאב בילסקי, ידיד ותומך 
של בית החולים לאורך השנים. בין ראשי הערים שהשתתפו וקראו לציבור לתרום במהלך 
השידור: נחום חופרי, ראש עיריית רעננה; יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא; יוסי בן דוד, 

ראש עיריית יהוד-מונוסון, משה סיני, ראש עיריית ראש העין. 
ובני  לוינשטיין  החולים  בית  של  משוקמים  לשידור  עלו  הרדיופוני,  ההתרמה  יום  במהלך 
משפחותיהם על מנת לשתף את המאזינים בסיפורם האישי. בין  האומנים שנרתמו לטובת 
העניין ניתן היה למצוא את סגיב כהן שהגיע לאולפן וביצע שיר בשידור חי, הדוגמנית ומנחת 

הטלוויזיה גלית גוטמן והשף שגב משה.
“יום ההתרמה הרדיופוני נחל הצלחה גדולה, הרבה מעבר למה שצפינו” אומר ארז מלצר, 
לוינשטיין. “מחמם את הלב לראות שעל אף השנה הלא פשוטה  בית  ידידי  יו”ר עמותת 
שעברה על עם ישראל, עדיין יש אנשים טובים שתורמים למען מטרה חשובה שכזו ולמען 

המפעל החשוב הזה”.
מנהל בית החולים, פרופ’ עמירם כ”ץ, תאר הישגים רפואיים של המומחים של לוינשטיין 
בהארכת חיים ובשיפור תפקוד ואיכות חיים וציין כי הכספים שנאספו יושקעו ברכישת ציוד 

מתקדם לשיפור מצוינות השיקום.

 כ-₪700,000 גויסו ביום ההתרמה 
 של עמותת ידידי בית חולים לוינשטיין 

 100FM בחסות רדיוס
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הכסף ישמש את בית החולים לרכישת ציוד מבוסס 
טכנולוגיות מתקדמות למגדל האשפוז החדש
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 משרדינו מייצג נפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה, נכי צה”ל, ביטוח לאומי - לרבות יצוג בוועדות, 
תביעות על פי פוליסת ביטוח )חיים, נכות ואי כושר( פטור במס הכנסה ורשלנות רפואית. 

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

אנו נלחמים בשבילך עד לקבלת פיצוי  מירבי

 השותפים במשרד:  

H S B

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

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

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

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

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

 הרדי - בוגן
משרד עורכי דין
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רחוב העצמאות 85, מרכז פרימק, אשדוד 77452
www.dotan-l.co.il

Tel: 08-8657995 ,08-8652920 :טלפון
  Fax: 08-8652921 :פקסימיליה

נזקי גוף ורכוש

דותן לינדנברג
משרד עורכי דין ונוטריון

DOTAN LINDENBERG
Law Office & Notary

תאונות דרכים ✔
תאונות עבודה ✔
רשלנות רפואית ✔

תאונות תלמידים ✔
ליקויי בנייה ✔
תביעות כנגד חברות ביטוח ✔
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לאה וייסמן מונתה 
למנהלת משאבי אנוש 

וחברת הנהלה 
לאה וייסמן מחליפה בתפקידה את עו”ד רבקה 
קייזר אשר מילאה את התפקיד ב–15 השנים 
משאבי  למנהלת  לאחרונה  ומונתה  האחרונות 

אנוש במרכז שניידר לרפואת ילדים.  
תואר  בעלת  במיל’,  סא”ל  וייסמן,  לאה 
המדינה  ומדעי  סוציולוגיה  בכלכלה,  ראשון 
במדעי  שני  תואר  אילן,  בר  מאוניברסיטת 
ארגוני  וייעוץ  חיפה  מאוניברסיטת  המדינה 

מהאוניברסיטה הפתוחה.
ב–13 השנים האחרונות כיהנה וייסמן כמנהלת 
לרפואת  שניידר  מרכז  של  אנוש  משאבי 
ילדים. בין הפרויקטים אותה הובילה במסגרת 
שיפור  והטמעה של תהליכי  הובלה  תפקידה: 
השכר,  הפרט,  תחומי  בכל  בארגון  והתייעלות 
תהליך  המקצועי;  והפיתוח  הקידום  הרווחה, 
הכנה לאקרדיטציה; שיתוף בגיבוש אסטרטגיה 
ומדיניות בתחום משאבי אנוש, הדרכה ותקציב 
באמצעות  האנושי  המשאב  פיתוח  אדם;  כח 
עובדים,  הוקרת  עובדים,  והדרכות  הכשרות 
ליווי שינויים ארגוניים ופעילויות רווחה לעובדים 

ובני משפחותיהם.
פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, 
בברכה  וייסמן  לאה  את  מקבלים  “אנו  ציין: 

ומאחלים לה הצלחה רבה בתפקיד”.
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רחל – אחותנו
אחות כללית בבית חולים

לגמלאות  זיו  בר  רחל  פורשת  אלו  בימים 
לאחר 30 שנות עבודה כאחות בבית החולים 
לוינשטיין. רחל סיימה את לימודי הסיעוד בבית 
החולים  בית  )ליד  שבע  באר  לאחיות  ספר 
סורוקה( ושירתה בצבא לאחר שסיימה קורס 

קצינות של חיל רפואה.
בשנת  רחל  הגיעה  לוינשטיין  החולים  לבית 
המקצועית  דרכה  את  החלה  היא   .1982
ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה ובלטה 
שם במקצועיותה ובאישיותה נעימת ההליכות. 
עובדים  בהדרכת  רחל  עסקה  שנים  מספר 
 וסטודנטים לסיעוד ובמקביל השלימה לימודים 
נושא  את  ריכזה  היא  שני.  לתואר  אקדמיים 
 המחקר בסיעוד והייתה שותפה פעילה במרבית 

המחקרים שנעשו בבית החולים.
כללית,  אחות  לתפקיד  מונתה   בהמשך 
בתפקיד  פרישתה.  עד  בנאמנות  בוצעה  אותו 
אחראי זה בלטו יכולותיה המקצועית והנהלים 
יזמה לפתרון בעיות בתחומים רפואיים,  אותם 
הליכות  בנועם  זאת  כל  ובינאישיים.  מנהליים 

וברוגע המאפיין אותה.
האחרון  בחודש  נפרד  הבכיר  הסיעוד  צוות 
באווירה  אביב.  בתל  שהתקיים  בסיור  מרחל 
הפרידה  בדברי  רחל  ציינה  ונינוחה  חגיגית 
בבית  עבודתה  תרומת  חשיבות  את  שלה 
והאישית.  המקצועית  להתפתחותה   החולים 
למקום  רחל  של  המחויבות  את  חש  הצוות 
עמיתים,  עם  האישי  הקשר  את  העבודה, 

כפיפים, מטופלים ובני משפחותיהם.
סיפוק  בהרגשת  פורשת  היא  כי  ציינה  רחל 
ופניה   בחייה  משמעותית  תקופה  של  וגאווה 
למימוש תוכניות במסגרת המשפחה והחברים.

תרומתה  על  לרחל  מודה  הסיעוד  הנהלת 
ומאחלת  לוינשטיין  החולים  ולבית  לסיעוד 
והגשמת  שלמה  בבריאות  צליחה,  דרך   לה 

כל התוכניות!

היערכות צוות המטבח 
 לקיום ליל הסדר 

בבית החולים
סדר  שולחן  הסדר  בליל  התקיים  השנה  גם 
מרכזי בחדר האוכל של בית החולים, בו לקחו 
לצאת  יכולים  שאינם  מטופלים  כ–60  חלק 
הביתה לחופשת פסח בגלל מצבם הרפואי, 
הרבנים  ניהלו  הסדר  את  משפחותיהם.  ובני 
גיל ולירז בנבנישתי, שעושים זאת בהתנדבות 
מלאה מזה מספר שנים. הרבנים הביאו איתם 
יד וכל משתתף קיבל  מצות שמורות עבודת 

הגדה כשי מבית החולים.
ההכנות לחג החלו עוד קודם כשצוות המטבח 
ההנהלה  בעזרת  נערך  החולים  בית  של 
שהוגש  מיוחד  אוכל  של  מסיביות  לקניות 
היה  בפסח  והתפריט  ולמשפחות  לחולים 
עשיר בהתאם למקובל בבית החולים. בערב 
יוגש  שהאוכל  הצוות  עמל  עצמו  הסדר  ליל 
ויקושט לפי מיטב הידע המקצועי, בראשותו 
של השף קובי לשר. לשולחן הוגשו המאכלים 
המסורתיות.  הקערות  וסודרו  המסורתיים 
ומתגובות  לבוא  אחרו  לא  הפידבקים 
המטופלים והמלווים התברר שהיתה שביעות 
רצון גבוהה מהכמות, האיכות והאוכל המגוון 

שהוגש להם בערב החג. 
מנהל המטבח, זאב קלוגרמן, ציין כי שולחנות 
וכי  מיוחדת  בצורה  וקושטו  עוצבו  הסדר 
ובביצוע,  בתכנון  רבה  מחשבה  הושקעה 
כשהכל נעשה באהבה, תשומת לב ומסירות 

גדולה של הצוות כולו, כמו תמיד. שאפו!

שיקום מקצועי 
בביטוח הלאומי

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

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

שפגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.  
נכות   20% לו  שנקבעו  איבה,  בפעולות  נפגע   
פעולות  נספה  של  ויתומים  אלמנה  וכן  לפחות,   

איבה.  
נכה, לא מפגיעת עבודה או איבה, שנקבעו לו  
קצבת  מקבל  אינו  אם  גם  לפחות,  נכות   20%  

נכות מהביטוח הלאומי.  
ביטוח חוק  פי  על  שהוכרו  ואלמנות,  אלמנים   

שאירים או נפגעי עבודה.  

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

וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
המתמחים  סוציאליים  עובדים  של  וליווי  טיפול   

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.  

אתם מוזמנים לפנות למחלקת השיקום לבירור זכאותכם

לשיקום מקצועי, טל' 02-6463488. 

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

www.btl.gov.i l
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

אתם מוזמנים ליהנות משירותנו ביחידת האבחון והייעוץ תעסוקתי, טל. 09-7705720

אבחון וייעוץ תעסוקתי
 מאת: חמדה לוי, מנהלת היחידה לאבחון ויעוץ תעסוקתי 

במרכז להכשרה ושיקום מקצועי ליד בי”ח לוינשטיין
אדם פונה לאבחון וייעוץ תעסוקתי ביחידת האבחון שבמרכז להכשרה ושיקום מקצועי 
ליד ביה”ח לוינשטיין, כאשר הוא עומד בפני התלבטות לגבי דרכו הלימודית-תעסוקתית. 
לגלות  הינה  האבחון  מטרת  תעסוקתי  וייעוץ  אבחון  של  בתהליך  אדם  מלווים   כשאנו 
עם הנועץ מהן נטיותיו המקצועיות? מהם חלומותיו המקצועיים? מהם כישוריו בתחומי 
החיים השונים? וכיצד כל אלו יחדיו נארגים לבחירה מקצועית שמתאימה למצב בריאותו 

של הנועץ.
ונסמך  בנוי  האבחון  עליהם,  לענות  אמור  הייעוץ  שתהליך  הרגילים  לנתונים   מעבר 

על המודל להלן שמתאר את מצב הבריאות של הפרט עפ”י ארגון הבריאות העולמי:
אנו מתייחסים גם אל מצב הבריאות של האדם, 
מהי הלקות עימה הוא מתמודד, מהן ההגבלות 
או  משפיעות  הן  וכיצד  בתפקוד  חש  שהוא 
שלו.  החברתית  ההתערות  על  משפיעות  לא 
מעבר לכך עלינו להתייחס גם אל המשפחה, 
ומהו  חי האדם  בה  והרגשית  הפיזית  הסביבה 

מבנה האישיות שלו וצרכיו הרגשיים.
פסיכולוגיות  כולל  האבחון  יחידת  צוות 
מדריכה  האבחון,  בכיתת  בוחנת  תעסוקתיות, 
במידת  )המאפשר  התצפיתי  האבחון  בכיתת 
המאובחן  עם  יותר  מעמיקה  היכרות  הצורך 
לאורך זמן( ועובדת סוציאלית. יחד אנו מנסות 

לתת מענה אישי לכל נועץ ונבחן.
אנסה באמצעות סיפור אישי לתת דוגמה לכל 

הנאמר לעיל:
נשוי   34 בן  בחור  טל,  הגיע  האבחון  ליחידת 
כהנדסאי  עבד  טל  צעירים.  ילדים  שני  עם 
לבנות  והחל  גדולה  בחברה  מתחיל  תוכנה 
עם משפחתו את עתידו הכלכלי והאישי. הוא 
למשכנתא  התחייבו  דירה,  יחד  רכשו  ואשתו 
גבוהות  משכורות  בעלי  היו  ששניהם  וכיוון 
כלכלית  ביכולתם להתקדם  הם חשו בטוחים 

ואישית.
בדרך לעבודה באחד הימים טל נפגע בתאונת 
נהג  הוא  בה  במכונית  פגע  מישהו  דרכים, 
בצורה קשה. טל איבד את ההכרה, נפגע פיזית 
ואושפז  ראש  פגיעת  כולל  רבים  גוף  בחלקי 
חולים.  בבתי  שנה  כחצי  של  תקופה  למשך 
כל המשפחה המורחבת התגייסה לעזור בכל 
חולים  בבית  הימים  חלוף  עם  אפשרית.  דרך 
וככל שהתברר גודל הפגיעה הפיזית והרגשית 
שעימה טל מתמודד, היה ברור לכולם כי שינוי 

מהותי עומד לחול בחיי המשפחה כולה.
לו  ברור  היה  לאבחון תעסוקתי  הופנה  כשטל 
ולנו כי הוא אינו יכול לשוב למקצועו כיוון שהוא 
שמונה  )מעל  רבות  שעות  לעבוד  מתקשה 
הביע  טל  בלחצים.  לעמוד  ומתקשה  שעות( 
לאחר  השמורות  יכולותיו  מהן  לבדוק  רצון 
את  למצוא  יכול  הוא  ובאילו תחומים  הפגיעה 
מקומו בעולם העבודה, בשוק העבודה הפתוח. 
הפסיכולוגית  עם  פעמים  מספר  נפגש  טל 

כי  והסתבר  הייעוץ  בתהליך  אותו  שליוותה 
כהמשך  נעשתה  הקודם  במקצועו  בחירתו 
מכן  ולאחר  מחשבים  במגמת  התיכון  ללימודי 
בצבא במקצוע. בתהליך האבחון והייעוץ הביע 
התחומים  בכל  עצמו  את  ולבדוק  לחזור  רצון 
לתחום  פרט  נוספות  אופציות  לפתוח  כדי 

המחשבים.
לבנות  שאוהב  כילד  עצמו  את  זוכר  טל 
מכשירים  של  הפנימי  במבנה  מתעניין  בלגו, 
אך  ולהרכיב  לפרק  נהג  הוא  אלקטרוניים, 
ללימודי  הופנה  טוב  תלמיד  שהיה  כיוון 
עד  בכך  והמשיך  בתיכון   מחשבים 

מסכת  לאחר  לפגיעה. 
והתנסויות  מבחנים  של 
השונות  במסגרות 
טל  במרכזנו   הקיימות 
 מצא את מקומו המקצועי. 
ללמוד  החליט  הוא 
מקצועי  לשיקום  במרכז 
מסלול  שיניים,  טכנאות 
ללומד  שמקנה  לימודים 
תעודה מוכרת של משרד 
 הבריאות,  מאפשר עבודה 
עם  רבים,  לחצים  ללא 
עבודה  לשעות  אפשרות 
לצרכי  אישית  מותאמות 
צוות  עם  עבודה  העובד, 
את  ומבין  שמכיר  קבוע 
כל  של  וכישוריו  צרכיו 
החוזק  נקודות  עובד. 
טובות,  ידיים   - טל  של 
סייעו  ודייקנות,  קפדנות 
בסיום  להשתלב  לו 
הלימודים בעזרת עובדות 
במקום  במרכז  ההשמה 
עבודה קרוב לביתו. עברו 
הקל  תוכנה  כהנדסאי 
בתחום  להתמקד  עליו 

חדש שמתפתח בטכנאות שיניים והוא הדמייה 
ממוחשבת. טל מתפרנס בכבוד ומעיד כי הוא 

מצא את מקומו בעולם העבודה.

 מערכת התקשורת iMyVoice הורכבה במיוחד 
 למטרת מתן מענה לאותם אנשים, אשר מסיבות שונות, 

אין להם את היכולת לתקשר עם הסביבה.

בעזרת המערכת, המשתמש יוכל לומר לסביבתו 
 מתי כואב והיכן, האם קר לו או חם לו ובכלל, 

בקשות כמו כוס מים, עזרה לרדת מן המיטה וכד’. 

מעבר לתקשורת עצמה, המערכת מאפשרת גלישה באינטרנט, 
 קריאת עיתונים, צפייה בסרטים, קריאת דוא”ל, משחקים 

)הגיון, תשבצים, סודוקו וכד’( ועוד.

המערכת מגיעה עם תכנים מובנים מראש
 אבל ניתן גם לאפיין אותה לפי הצרכים של היחיד. 

היא מתאימה לילדים ומבוגרים כאחד.
את המערכת ניתן להשכיר לפרק זמן מוגבל.

לפרטים ניתן ליצור קשר:
טכנו מ.א.ג

פיתוח התאמת אביזרים לאנשים עם צרכים מיוחדים
t-mag@bezeqint.net :טלפון: 054-5676241; דוא”ל

www.tmag.co.il

לדבר ללא מילים

חברת עורכי דין ונוטריון
א ב י  ל ו ט ן

email: lotanlaw@gmail.com
טל: 03-6916555  פקס: 03-6964670

ייעוץ חינם
054-7930927
ייצוג לקוחות בכל רחבי הארץ

A V I   L O T A N – LAW FIRM & NOTARY

רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בהיריון

תאונות דרכים ועבודה

נזקי גוף קשים

פגיעות ראש וגב

תביעות ביטוחיות

פיצוי מקסימלי

27 שנות ניסיון
 בתחום נזקי הגוף והרשלנות הרפואית

 שירותי כביסה, השכרת מדים וטקסטיל.

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

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

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

info@polytex.co.il
 טל. 04-6333142

תאונות עבודה • תאונות דרכים • ביטוח לאומי 
תביעות ביטוח • רשלנות רפואית • משרד הבטחון 

ייצוג בועדות רפואיות • ייצוג לחולי פוליו

אמיר לוינשטיין, עורך דין
תואר שני במשפטים

Amir Lowenstein, Adv.

יוסף אליהו 14 ת”א
טל. 03-5250484

פקס. 03-6297926
נייד: 052-8770855

www.ami ra t to rney. com



בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

ינו
על

בו 
כת

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

28

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי
יין

שט
וינ

לו
ם 

לי
חו

ת 
בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי
בית חולים לווינשטיין

יין
שט

וינ
לו

ם 
לי

חו
ת 

בי

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

ידיעות אחרונות, 24.12.12 

ידיעות השרון, 15.2.13 

29



           

:37% של  שוק  נתח  עם  בישראל  והיציבה  הגדולה  הפנסיה  קרן  החדשה,  מבטחים 
   כ- 900,000 מבוטחים       כ- 25,000 חברות ועסקים        הון צבור של כ- 45 מיליארד ₪ 
לקוחות קשרי  מרכז  מתקדם       אינטרנט  אתר  ארצית       בפרישה  שירות  סניפי     
 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

קבלת ההטבה בדמי ניהול הינה בכפוף לחתימה על טופס הטבה אישי ועמידה בתנאי ההצטרפות המופיעים בטופס. דמי הניהול בקרנות ההשתלמות 
הינם 0.3% מהצבירה )במונחים שנתיים( לחברי אגוד הפיזיותרפיסטים ולבני משפחתם מקרבה ראשונה עד לתאריך 31.12.2015, ולאחריו יעמדו על 
שיעור של 0.5% מהצבירה )במונחים שנתיים(. בהתאם להסכם הקיים בין מנורה מבטחים לאיגודים המקצועיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או 

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

אגוד הפיזיותרפיסטים בחר
במנורה מבטחים

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

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

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

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

אתם דואגים לבריאות שלנו,
שלכם. לפנסיה  נדאג  אנחנו 

הידעת?

כחבר אגוד הפיזיותרפיסטים,

אתה ובני משפחתך תוכלו ליהנות 

מדמי ניהול חסרי תקדים בקרן 

הפנסיה “מבטחים החדשה“, 

בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות 

של מנורה מבטחים*.

מנורה מבטחים

מומחים שאפשר לסמוך עליהם
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אפריל 2013
לצוות שיקום נוירולוגי

מחלקה 3

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

איש איש ותפקידו,

תודה ענקית על מסירותכם והתייחסותכם.
תודה על הדאגה הכנה וההתעניינות 

בחולים ובנו.

למרות העומס הרב והקושי שבעבודתכם,
תמיד התקבלנו במאור פנים, בסבלנות, 

בהתמדה ובעקביות.

כל שאלותינו נענו במקצועיות וכל זאת 
נעשה בצניעות ובענווה.

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

מעריכים ומוקירים

ז. ונ. ג.

פברואר 2013
מה עוד אפשר לומר... שעדיין לא נאמר 

בס”ד                                                                         
ראש חודש אדר תשע”ג 

לצוות מחלקה 6
היחידים והמיוחדים 

מה עוד אפשר לומר על היחס שלכם... 
שעדיין לא נאמר

מה עוד אפשר לומר על האהבה שאתם 
מרעיפים... שעדיין לא נאמר

מה עוד אפשר לומר על האכפתיות שלכם... 
שעדיין לא נאמר

מה עוד אפשר לומר על המקצועיות 
שבכם... שעדיין לא נאמר 

 מה עוד אפשר לומר על הדאגה שלכם 
לכל אחד... שעדיין לא נאמר

מה עוד אפשר לומר על החיוך המתמיד 
שלכם... שעדיין לא נאמר

אז ברשותכם רק נאמר - אין צוות רפואי, 
סיעודי, סוציאלי ושיקום כמוכם.

ישלם לכם ד’ שכרכם על כל פועלכם הטוב 
מעומק הנשמה המאחלים לכם במלוא 

כנות הלב.
 ל.ז.   

ר. ומ.

ינואר 2013
לצוות אשפוז יום בית לוינשטיין, 

עברתי איתכם כמעט חמישה חודשים של 
טיפולים, מסירות ועידוד, של צוות מסור 

ומדהים, שהחזיר אותי לחיים ועזר לי בכל 
ההתמודדות הקשה תוך גילוי מקצועיות, 
אכפתיות, אמונה, סבלנות וכבוד האדם. 

לד”ר רוזנטול, שעומדת בראש מחלקה 
מדהימה, מפקדת בחסד ויודעת לקרוא 

אדם באשר הוא, שהצליחה לקרוא אותי 
לגלות ולהראות לי את הדרך הנכונה 

להשתקם בה, שדבריה מהדהדים בראשי 
עד היום ולעתיד רחוק יותר, שהאמינה כי 
אני יכולה לעשות תמיד עוד כמה צעדים, 
שגילתה לי את הכוחות החזקים שיש בי, 

והיוותה עבורי את הסמן לרצות להיות 
במקום טוב. 

לד”ר בראון שגילה כלפי מסירות ואכפתיות, 
שטיפל בהבנה ובמקצועיות בכל בעיה 

ופנייה שלי, אוהב אדם ובעל כבוד לזולת, 
איש יקר שתמיד היה שם עבורי מתוך רצון 

ואמונה לשפר את המצב.

לד”ר יפית בלוך, שתמכה ועזרה לי לעצב 
את האני שלי מחדש, שלימדה אותי 

להסתכל בעצמי ולגלות אדם חזק, שיכול 
להתגבר ולהתמודד מול האתגרים החדשים 

בחיי. שהייתה שם עבורי כל הזמן, תמכה 
ועודדה ברגעים הקשים והפחות קשים שלי.

למנאל שהייתה שם בשבילי, שטיפלה 
והיוותה אוזן קשבת, שעזרה וגילתה אהדה 

ורצון לעזור בכל דרך אפשרית, ברוגע ובדרך 
ארץ, בהבנה למצבי.

לצוות המשרד אטה,רחל,תמר,הדר, שקיבלו 
אותי למחלקה בידיים פתוחות, שהיו שם 

תמיד, שהקשיבו, ייעצו, בנועם, באהבה, 
בשקט שלהן לעזור ולקדם את המשתקם. 

הצוות הזה, המסור כל כך לעבודתו ולאדם, 
ראוי להערכה מיוחדת.

תודה לכם אנשים יקרים על כל אשר 
עשיתם עבורי, 

בהערכה ובהוקרה, 

ט.י.ק. 

אוקטובר 2012
לכבוד פרופ’ עמירם כץ 

מנהל בית החולים לוינשטיין 

א.נ. 
הנדון: תודה והערכה על הטיפול בבננו י.ה 

שורות אלה אנו כותבים לך לאחר שחווינו 
בכ-9 חודשים הליך לא קל של טיפול 

יומיומי שוטף שגרם לבננו י. להיבנות מחדש 
 לאחר תאונת האופניים בתחילת 

ינואר 2012.
לאחר כחודשיים במחלקת הטיפול הנמרץ 

ועוד כ-7 חודשים במחלקה 5 וסידרה 
ארוכה מאוד של טיפולים בפיזיותרפיה, 

בריפוי בעיסוק, בהפרעות בתקשורת וכד’, 
אנו שמחים לציין שלא נתקלנו בכשל 
 כלשהו – דבר שגרם לכך שהוא שוב 

 עומד על רגליו, הגם שעדיין מצריך 
עוד מגוון של טיפולי יום, אך שוב שוהה 

במסגרת משפחתו. 
בכל התקופה הזו הפיחו בנו עובדיך את 

התקווה שאכן הוא ישוב לאיתנו ונטעו בנו 
את הכוחות לצלוח פרק קשה זה של חיינו. 

מצאנו אפוא לנכון, להביע בפניך את 
הערכתנו הרבה על מגוון הטיפולים 
שהענקתם לו ולציין בסיפוק רב את 

המקצועיות של כל המטפלים למיניהם 
)בכלל זאת גם עובדי העזר( ולהבהיר לכל 

בר דעת שלא לשווא שימכם הולך לפניכם. 
תודה מקרב לב על פועלכם ועל העבודה 

הרבה והקשה שהשקעתם בשיקומו 

בכבוד רב ובברכה, 

ש. וג. ה.
בשם .י. וכל המשפחה. 

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

דצמבר 2012
להנהלת בית חולים לוינשטיין: 

 צוות גדול קיבל אותי בזרועות פתוחות 
וים של תקווה, 

השקיעו בי זמן, ידע ומחשבה.
הזנתם את הגוף וגם את הנשמה,

עם המון המון מסירות והרבה התמדה.
הימים חלפו והכאבים פחתו אט אט,

ואתם המשכתם להעניק חום ומקלט.
 הלב חש בחום ידכם, בטוב לבכם 

ובאין סוף נתינה,
 אני לכל צוות בית החולים מודה 

באהבה ושמחה.
מי ייתן והאל יגמול אתכם לעולם,

על כל הטוב שאתם עושים עם כולם. 
ואסיים במילה אחת, אמיתית ופשוטה,

לכולכם... תודה! 
בברכה...

ס.ר. 
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הכי משתלם בשבילך

שיווק  4.13 
   

בנק יהב משתלם

לכולם!
 ואם אני צוללן ?

‹   חשבון ללא עמלות עו"ש 
‹  הלוואה עד 100,000 ₪  בריבית "פריים" + 1%, עד 10 שנים.
   אפשרות לדחיית תשלום הקרן במשך חצי השנה הראשונה 

בנק יהב מזמין את כולם ליהנות
מהבנקאות המשתלמת בישראל

אנו לשרותכם בסניף כפר סבא ויצמן 50
ובסניף גלילות צומת גלילות, בניין הרב מכר )סינמה סיטי(

ימים א’, ג’, ד’  8:30-13:30 • ימים ב’, ה’  16:00-18:00, 8:30-13:00 • ביום ו’ אין קבלת קהל

כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי 
ולתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. למפקידי משכורת חודשית של  5,000 ש”ח ומעלה.


