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ביה”ח לוינשטיין מסונף לביה”ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב
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דבר המנהל

שנת תש"ע היא שנה מיוחדת עבורנו, אנחנו חוגגים יובל להיווסדו של בית החולים לוינשטיין.
ב-50 שנה הצלחנו להעמיד מוסד שיקומי לתפארת –מוביל בתחומו. 

אני מסתכל בגאווה על דור שלם של רופאים וצוות עובדים רב-מקצועי שתרם במשך עשרות שנים להישגים ולהצלחות בשיקום המקרים הקשים ביותר 
במדינת ישראל של פצועי צה"ל, נפגעי טרור, נפגעי תאונות ומחלות הגורמות לנכות, ורוצה לברך את כולם על העשייה, המקצועיות, האיכות, המסירות, 

ועל המוטיבציה האינסופית והלא מתפשרת.
 אני יכול לאחל בנקודה זו שגם השנים הבאות תהיינה טובות ומבורכות!

בשנה שחלפה חווינו משבר כלכלי עולמי שהשפיע על כולנו, לכן צמצמנו את החגיגות וציינו את שנת היובל בכמה הזדמנויות, ביניהן אירוע התרמה שנתי 
של עמותת הידידים שנערך בחודש יולי, בתערוכה חדשה שנפתחה ברחבי בניין האשפוז וחצר בית החולים ובספר שעתיד לצאת בקרוב ויספר את 

תולדות ביה"ח. 
עיתון זה שאתם מחזיקים בידכם, הינו גיליון יובל חגיגי המשקף את העשייה המרובה של בית החולים. בגיליון תמצאו לצד חדשות ואירועים, סיפורים 

אנושיים של משתקמים, עובדים ומתנדבים מצטיינים, כתבות מקצועיות ועוד.

בחודשים האחרונים נמשכת במרץ הבניה בשטחו של בית החולים והקמת מגדל האשפוז החדש. תקופת הבינוי אינה תקופה קלה אך אנו עושים את מירב 
המאמצים כדי שתעבור בקלות ולא תגרום לבעיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית הנגרמת לבאי בית החולים אך יש לזכור שעם השלמת 

המגדל נוכל לספק למטופלים ובני משפחותיהם תנאי אשפוז הולמים יותר ומרחבי טיפול נאותים יותר.

ערב ראש השנה אני מאחל לכל עובדי בית החולים, ידידי בית החולים בארץ ובעולם, משתקמים ובני משפחותיהם, בריאות איתנה. 
שתהיה שנה טובה, שמחה עם שפע של ההצלחה, שבשנה זו תצליחו להגשים את כל משאלות ליבכם לטובה בשלום ובנחת.

אני וצוות בית החולים נמשיך לתרום לקהילה ונמשיך בטיפול איכותי ללא פשרות במטופלים ובבני משפחותיהם המגיעים בשערינו.

בית חולים לוינשטיין על איכות לא מתפשר ושיקום מוצלח מאפשר.

שנה טובה ומאושרת לכולכם.

שלכם,
פרופ' יעקב הרט,

מנהל בית החולים לוינשטיין
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“מקום של תקווה”
50 שנות עשייה בתחום הרפואה השיקומית יוצגו 
בתערוכה היסטורית-אומנותית שנפתחה 
בבית החולים לוינשטיין לציון היובל

שם התערוכה: “מקום של תקווה”

האוצר: ניר הרמט

הפקה ועיצוב: מילי ורחל, עיצוב רב ממדי

פתיחת התערוכה: ספטמבר 2009
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בימים אלה מציין בית החולים לוינשטיין מקבוצת הכללית 50 שנה להיווסדו ו-50 שנות טיפול במקרים 
הקשים והמורכבים ביותר של פצועי צה"ל, נפגעי טרור, תאונות דרכים ומחלות שונות. 

במסגרת שנת היובל של בית החולים השיקומי הגדול בישראל ובמזרח התיכון, נפתחה ברחבי בית 
החולים תערוכה היסטורית-אמנותית הנושאת את השם:

ניר הרמט, אוצר התערוכה, מציין כי נקודת המוצא של התערוכה מתוך ארכיון בית החולים - במבט 
הרפואית,  ותרומתו  המוסד, חשיבותו  והגדילה של  דרך ההתפתחות  והקמתו  מייסודו  החל  היסטורי, 
השיקומית והחברתית. "התערוכה נותנת ביטוי לנושאים אלה דרך דיאלוג חזותי מהסתכלות אל העבר 

ויציאה אל עתיד מלא תקווה", מוסיף הרמט.

מנהל ביה"ח לוינשטיין, פרופ' יעקב הרט, מסביר: "בחמישים השנים שחלפו מאז הוקם בית החולים 
לוינשטיין, הפך שמו למושג ומותג באיכות השיקום. בית החולים זכה להכרה מקצועית עולמית ותרם 
לדיסציפלינה השיקומית בארץ ובעולם! ראינו בשנת היובל הזדמנות מצוינת לתת מבט גאה לאחור 
על כל העשייה וההצלחות ולספק לבאי בית החולים כמו גם לשוהים בו, משהו קצת אחר שייתן ביטוי 
מוחשי ואומנותי ובחרנו להציג זאת בתערוכה שנפתחה בימים אלה ותוצג בבית החולים בשנה הקרובה. 

אני מזמין את הקהל הרחב לבוא להתרשם, התוצאה מרגשת מאוד".

התערוכה המוצגת ברחבי מבנה בית החולים ובחצר, מורכבת מצילומי וקטעי ארכיון היסטוריים, עבודת 
וידאו ארט של האנימטורית אילנה יהב וצילומי אמנות של הצלם אורן יזרעאל, אשר צילם במהלך השנה 
האחרונה את המתרחש בבית החולים ובסביבתו; סביבה המוכרת היטב למטופלי בית החולים, לצוות 

בית החולים, לבני המשפחות ולמבקרים. 

התערוכה מספקת מבט אחר, רענן, ייחודי ומיוחד, המאפשר למתבונן בה להתחבר לפעילות השיקומית 
הרחבה והאנושית המתרחשת בבית החולים מדי יום על גווניה השונים.
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דוד ברון, בן 43, נפצע בתאונת דרכים חזיתית 
מביתו  בדרכו  כשהיה   2008 באוקטובר  ב-28 
רמון.  במצפה  לעבודתו  אלעזרי  בית  ממושב 
דוד היה לבדו ברכב בעת התאונה ופונה לבית 
כשהוא  מאוד  קשה  במצב  סורוקה  החולים 
מחוסר הכרה וסובל מפגיעת ראש קשה ופגיעה 
שהיה  השני  ברכב  הצווארי.  השדרה  בעמוד 
נוסף  ונוסע  נהג שנהרג  מעורב בהתנגשות היה 

שנפצע קשה.

בחודש דצמבר 2008 הועבר דוד מהיחידה לטיפול 
נמרץ בביה”ח סורוקה לשיקום בביה”ח לוינשטיין 
כשהוא מחוסר הכרה וכשאשתו טל בעיצומו 

של החודש החמישי להריונה. 
ואשפוזו  לוינשטיין  לביה”ח  המעבר  עם 
הרגע  גם  הגיע  נמרץ,  לטיפול  ביחידה 
בן  ושלו  בת השש  זוהר  ילדיו,  בו  הראשון 
השלוש וחצי, ראו את אביהם לראשונה מאז 

התאונה.
טל מספרת: “במצב של תאונה כמו שקרה 
ציון  ונקודות  תאריכים  לעצמך  שם  אתה  לנו, 
לאורך הדרך. בהתחלה קיווינו שדוד יתעורר עד 
אחרי  שבועות  כ-3  זהר  הבת  של  ההולדת  יום 
הצפויה.  הלידה  עד  שיתעורר  ואח”כ  התאונה, 
הלידה עצמה הייתה כל הזמן ברקע אך יותר הטריד 
אותי הנושא של הברית והאפשרות שדוד יהיה נוכח 

בברית ולכן רציתי לקיים אותה בביה”ח”.

בנו  לידת  לפני  ימים  מספר  להכרתו  שב  דוד 
של  משמעותי  שיפור  תהליך  חל  הלידה  ומאז 
קרמצ’ינסקי,  ציון  בן  ד”ר  במצבו.  התקדמות 
מנהל היחידה לטיפול נמרץ בביה”ח לוינשטיין, ציין 
הכרתו  “מצב  כי  ההתעוררות  לאחר  ספורים  ימים 
של דוד השתפר, הוא החל לשתף פעולה ולזהות 
את הסובבים אותו והוא מועמד להמשך שיקום 

כוללני בבית החולים”.
ולסובבים  למשפחתו  והגיב  תקשר  דוד  זה,  בשלב 
אותו אך לא הצליח להפיק קול ולדבר, כל זאת 

כשהוא ישוב בכסא גלגלים ואינו הולך או עומד.
מפגש  היה  שחר  עם  דוד  של  הראשון  המפגש 
על  התינוק  הניחה את  במיוחד. טל אשתו  מרגש 
חזהו של דוד כשהוא שוכב במיטתו ובפעם הראשונה 
דוד הרים את ידו מאז התאונה בניסיון לחבק את בנו. 
בכה,  דויד  בכיתי,  אני  גדולה,  הייתה  “ההתרגשות 

וגם צוות המחלקה שהיה שותף למעמד המרגש.  
מספר ימים לאחר מכן דוד אף הצליח להתכופף 
ולנשק את שחר ובכלל אני חושבת ששחר נתן לדוד 

הרבה מאוד מוטיבציה”, אומרת טל.
טקס ברית המילה של שחר התקיים בצהרי היום 
בנוכחות  לוינשטיין  החולים  בית  של  הכנסת  בבית 
נמרץ  לטיפול  המחלקה  צוות  משפחה,  בני 
יעקב  פרופ’  ביה”ח,  מנהל  של  ובהשתתפות 
הרט, מנהל הכספים, דוד עזרא, הרב חיים קאופמן, 
סגן מנהל תחום כשרות ודת בכללית, הרב של 
ניצח  חרמ”ץ.  שמואל  הרב  לוינשטיין,  ביה”ח 

שחר של יום חדש...

קול בכיו של תינוק אינו דבר שבשגרה 
במסדרונות בית החולים לוינשטיין. 

טקס ברית מילה הינו אירוע מרגש בפני 
עצמו אך על אחת כמה וכמה כאשר מדובר 

בתינוק שאביו עבר תאונת דרכים קשה 
שכתוצאה ממנה היה מחוסר הכרה כארבעה 
חודשים, ובאופן בלתי צפוי אך מאוד משמח 

שב להכרתו כשבוע לפני לידת בנו - שחר.

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל



בית החולים לוינשטיין מחזיק בשיא העולמי של המתעוררים מחוסר הכרה על רקע טראומטי )80%(

על הטקס המוהל ד”ר סטיב ג’קסון, רופא בכיר 
במחלקה הנוירו-כירורגית של ביה”ח בלינסון.

באמצעות  בחר  עצמו  דוד  כי  מספרת  טל 
ממגוון  בנו  של  הסנדק  יהיה  מי  האגודל  הרמת 
האפשרויות שהיא העמידה בפניו, והוא בחר בגיס 

שלו לצורך כך. 
גלגלים  כסא  על  ישוב  כשהוא  לברית  הגיע  דוד 
ולבוש בהידור, הוא אחז את שחר והיה בקשר עין 

לאורך כל הטקס עם בנו.
טל מאוד נחושה ואופטימית לגבי מצבו של דוד: 
החיים  להכרתו.  ישוב  שדוד  ספק  לי  היה  “לא 
שלנו כמובן השתנו לגמרי מרגע התאונה, אבל יש 
לנו משפחה מאוד תומכת, חברים טובים, מושב 
רפואי  צוות  מאחורינו,  ועומד  שהתגייס  שלם 
אהבה,  בהרבה  ועוטף  מדהימה  עבודה  שעושה 
לרגע.  לבד  אותנו  קהילה שלא השאירה  ובכלל 
במצבים מסוג זה את עושה את הכי טוב שאת 
ההווה  את  כרגע  חיים  ואנחנו  נתון,  ברגע  יכולה 
בידיעה שדויד נמצא במקום הטוב ביותר עבורו”. 
בשבוע בו התקיימה הברית, ציינה המשפחה אירוע 
לטיפול  מהיחידה  דוד  של  מעבר   - נוסף  משמח 
בביה”ח  מוחיות  חבלות  לשיקום  למחלקה  נמרץ 
בעיצומה  בימים אלה  גם  נמצא  הוא  לוינשטיין, בה 

של תוכנית השיקום שנקבעה לו.
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צילומים: ליאור ברנור



הגישה השיקומית לכאב גב 
עם קשיי תפקוד

מאת: פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל המחלקה 

לשיקום שדרה, ביה”ח לוינשטיין

צילום: פביאן קולדורף 

טלי כהן, פקידה מסורה בסניף בנק, סובלת 
צידי  משני  ודקירות  התחתון  בגב  מכאב 
אינה  שהיא  חדשים  כשלושה  הישבן. 
מסוגלת לשבת או ללכת בלי לסבול מכאבים 
ממקום  מתניידת  היא  ולאחרונה  חזקים, 
ובבת  בבעל  ונעזרת  גלגלים  בכסא  למקום 
את  ולהרים  לגרוב  לנעול,  להתרחץ,  כדי 

התחתונים. 
בבדיקת סי.טי. נראו בכל חוליות עמוד השדרה 
המתני שלה “שינויים ניווניים”, כלומר, בליטת 
זיזי עצם מהחוליות ודיסקים מביניהן. בדיקת 
אמ.אר.איי הראתה אותו הדבר ולא הדגימה 
לחץ על חוט השדרה או על שורשי עצבים 
האורטופד  השדרה.  עמוד  בתוך  שעוברים 
הסביר לה שאין כרגע מקום לניתוח והרופא 
המטפל עשה לה סדרת בדיקות ענקית שלא 
העלתה ממצא שאפשר לטפל בו. הוא הציע 
תרופות נגד כאבים, אבל טלי שונאת תרופות 
כך  כל  לא  זה  פעם-פעמיים  כשלקחה  וגם 
רע במיטה,  לא  עזר. למען האמת, הרגישה 
נעשה  להתנועע  משתפר,  לא  הכאב  אולם 
המחלה  חופשת  לפעם,  מפעם  יותר  קשה 
לא- הכלכלי  המצב  נגמרת,  לה  שמגיעה 
משהו ולבעל נמאס לדאוג לכל ענייני הבית. 
ומצב  מעצבנים  הילדים  מתרבות,  המריבות 

הרוח על הפנים. 
את  לשים  יכול  לא  אחד  אף  גרוע:  הכי 
האצבע על הסיבה האמיתית לכאבים. היא 
הבדיקות  אבל  דיסק  לאיזשהו  אולי  קשורה 

לא מראות מי הנבל שכדאי לסלק.
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בעיה משמעותית:
קושי באבחון

טלי בחברה טובה. לפחות ב-85% מהמקרים 
של אנשים הסובלים מכאבי גב תחתון, הרופאים 

לא מגיעים לאבחנה מהימנה של סיבת הכאב 
ונהוג לכנות אותו “בלתי ספציפי”. גם בחלק 

מהמקרים בהם נקבעה אבחנה לסיבת הכאב, 
כמו הצרות תעלת השדרה, או פריצת דיסק, 

ספק אם זו סיבת הכאב, בגלל השכיחות 
הגבוהה )עד 83%( של מצבים כאלה בצילומי 

רנטגן, סי.טי או אמ.אר.אי של עמוד השדרה 
באנשים ללא כאב גב, שדומה לשכיחות 

בסובלים מכאב גב. 
החדשות הטובות: ברוב המקרים הכאבים 

חולפים תוך זמן קצר, לרוב תוך ימים אחדים 
ולכל היותר תוך שלושה חדשים. 

החדשות הרעות: ברוב המכריע של כאבי הגב 
התחתון המתמשכים לא מגלים את הסיבה 

להם וגם אין טיפול שיכול לפתור את הבעיה 
מיסודה. אמצעים טיפוליים מגוונים שנוסו 

עשויים להשיג הקלה בכאבים. ביניהם, תרופות 
משככות כאבים, טיפולים פיסיקליים מגוונים, 

פעילויות בעלות השפעה פסיכולוגית וחינוכית, 
טיפולי רפואה משלימה מסוימים, הזרקות 

לעמוד השדרה, השתלת אלקטרודות בתעלת 
השדרה, ניתוחים מסוימים ושילובים מגוונים של 

סוגי הטיפול האלה. אולם אף אחד מהם אינו 
מסלק את הבעיה מהעולם, ואף כי הם מקלים 
על חלק כלשהו מהסובלים, הסיכויים של רובם 

להועיל לאדם מסוים אינם טובים מאלה של 
טיפול אחר כלשהו או של אי מתן טיפול כלל.

בעיה עיקרית:
קושי בתפקוד

לעיתים קרובות, כאבים שחלפו לא יחזרו 
משך שנים או בכלל. אולם הכאב עלול לחזור, 

לפעמים תוך שבועות או חדשים. כ-10% 
מהאנשים ימשיכו לסבול מכאב למעלה 

משישה חדשים. כאשר כאב הגב מתמשך 
עלולים להתלוות אליו הפרעות תפקוד, דיכאון, 

חרדה, קשיים משפחתיים וחברתיים וקושי 
בעבודה. התופעות הנלוות שנובעות ביסודן 

מהכאב, עלולות לפעול בחלוף הזמן כגורמים 
עצמאיים בעלי השפעה שלילית על איכות 
החיים. כאב שהיה תחילה סימפטום הופך 

לחלק מבעיה מורכבת שביטויה העיקרי הוא 
הפרעה בתפקוד. החולים מתלוננים בעיקר על 

כאב, אולם לעיתים קרובות זהו רק סימפטום 
מייצג של מעגל קסמים בו התופעות הנלוות 

והכאבים מזינים אלה את אלה.

הפתרון עפ”י הגישה 
השיקומית 

- שיפור התפקוד
כיוון שהבעיה העיקרית במצב זה היא הכשל 

התפקודי, שיפור התפקוד הוא המפתח לשיפור 
המצב. הגישה השיקומית מציבה את הכשל 
התפקודי ואת שיפור התפקוד במרכז. זאת, 

בניגוד לגישות אחרות לפיהן הבעיה המרכזית 
היא הגורם הגופני לכאב הגב, או הכאב עצמו. 

הגישה השיקומית מתייחסת למרכיבים השונים 
של הבעיה המורכבת במקביל וכוללת הערכה 

כמותית של היכולת התפקודית, אמצעים 
תרופתיים ופיסיקליים להפחתת כאב, אמצעים 

בעלי השפעה פסיכולוגית והתנהגותית, ייעוץ 
לפתרון בעיות משפחתיות וחברתיות, חשיפה 

מדורגת למשימות תפקודיות, אימון גופני מדורג 
ובמקרים מסומים, גם התערבות ארגונומית 

במקום העבודה. הטיפול השיקומי שניתן בידי 
צוות רב-מקצועי “שובר” את מעגל הקסמים 

ומשחזר את היכולת למלא תפקידים חשובים 
במשפחה בחברה ובעבודה.

לסיכום, טלי כהן לא תדע אולי מה הסיבה 
לכאבי הגב שלה, אבל אחרי טיפול שיקומי 

יש סיכוי טוב שתחזור להיות אם לילדיה, 
רעיה לבעלה ואולי גם אישה עובדת. 

הכאב יעלם, יפחת, או לפחות יהפוך מבעיה 
משתקת לקושי נשלט.
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אביהו קריצר נפצע אנושות בתאונת דרכים בהיותו רק בן שלוש. לאחר מספר חודשים 

בהם היה מחוסר הכרה, התעורר בבית החולים לוינשטיין ועבר תהליך ארוך של שיקום 

במחלקת ילדים. בזכות הנחישות של הצוות הרב-מקצועי והמסור של ביה"ח לוינשטיין, של 

אביהו ושל הוריו, הוא חזר לחיים, למשפחתו, לביתו וחגג לאחרונה את טקס בר המצווה.
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הבית השני שלי
שלום לך בית לוינשטיין

1313
נפגשנו לפני עשור שנים הייתי אז בסך הכול בן שלוש שנים. ילד קטן שנפצע בתאונת דרכים.

כמו  כמעט  עשיתי.  נוספים  דברים  הרבה  ועוד  צחקתי  שיחקתי,  הלכתי,  דברתי,  אליך  שהגעתי   עד 
כל ילד בגילי.

כשהגעתי אליך, הייתי צריך קודם כול להתעורר ואחר כך, ללמוד את הכול מהתחלה. 
לימוד שהצריך את כלל בני הבית השני בסובלנות, בסבלנות, באהבה ובעיקר באמונה.

אמונה - כי אני יכול כי אני מסוגל!
בית יקר - כך זה היה.

אמונה, שהתחילה בדבר הכי פשוט - אני יכול להתעורר ואכן, אחרי מספר חודשים התעוררתי ומי לא 
חיכה לי: הפזיוטרפיסטית, המרפאה בדיבור, המרפאה בעיסוק, המטפלת בחיות, המורות, המרפאה 
במוסיקה, האחיות ועל כולם ניצחה הרופאה. רופאה, שהאמינה כמו כולם, כי מגיע לי לחזור לדבר, 

מגיע לי ללכת ומגיע לי לחיות את החיים במקסימום היכולת שלי.
עשר שנים אנחנו יחד בית יקר והשנה, הגעתי למצוות. כן, אני בן 13. רציתי לספר לך שלמדתי את 
הברכה בת 4 השורות, אמרתי אותה בבית הכנסת מול כל האורחים, עמדתי בגאווה בפני ארון הקודש 
כשמצד אחד המשפחה שלי מלווה אותי ומצד שני - האמונה שלכם ביכולת שלי - נראית במציאות.
בית יקר - אני ממשיך להתגורר אצלך ואתך. פעם בשבוע באופן קבוע אנחנו נפגשים עם כלל יושבי 
הבית שהכרתי כשהתעוררתי כי האמונה היא המנצחת ואתה, ההוכחה וההבנה עם כל בני המשפחה 

שבפנים כי אפשר גם יותר.
אני סומך עליך כבית השני שלי ובעיקר אני סומך על כלל חברי הבית ויודע: אתם תמיד בשבילי.

שנה של בריאות לכולם ולעם ישראל.
תודה ואוהב כול אחד מכם.
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קבוצת האחים עופר נכסים 
מברכת את הנהלת בית החולים לוינשטיין 

וצוות העובדים

לרגל חגיגות היובל לבית החולים
קבלו ברכותינו על 50 שנות עשייה 

ברוכה ומעוררת הערכה
המשיכו בעבודתכם הנאמנה גם בעתיד, 

יישר כח!

לכל המטופלים 
איחולי החלמה מהירה ושיקום קל!

מתחם מתם ת.ד. 15090 חיפה 31905
טל. 04-8610610, פקס. 04-8501515

mail@oferg.co.il



נפרדים מששונה...
ששונה מזרחי עובדת בבית החולים לוינשטיין 23 שנה ופורשת השנה לגמלאות. 

ששונה החלה את עבודתה בביה”ח כמנהלת מחסן לבנים בשנת 1986, מיד עם סיום 
בהצטיינות של לימודי ניהול ומשק במלונאות בבית הספר »תדמור« בהרצליה. 

ב-1992 התמנתה לתפקיד מנהלת המשק בנוסף לתפקידה כמנהלת מחסן לבנים, ועד היום 
היא נושאת בשני התפקידים.

במסגרת תפקידה אחראית ששונה על חברת הניקיון בביה”ח, ניהול וארגון מקצועי, ניהול 
עובדי המשק, אירוח בבית החולים, תחזוקה שוטפת של המבנה וקיום קשרים עם ספקי חוץ.

ששונה, המתגוררת בהוד השרון, נשואה, אם לשלושה ילדים וסבתא ל-5 נכדים.
עם פרישתה אנו מאחלים לה שהמסירות, ההתמדה, החריצות והנאמנות, שלמדנו להכיר 

כה מקרוב, ישרתו אותה נאמנה בשגרה החדשה. תודה על שהיית פה איתנו ובהצלחה מכולנו.

מכתב של ששונה:
הגיע רגע הפרידה...

דברים שרציתי לומר ולא הספקתי
בעוד מספר חודשים אני מסיימת את תפקידי בביה”ח כמנהלת משק ומחסן לבנים ופורשת 

לגמלאות.
ואני כבר מתגעגעת.

לעובדים, לחבריי למטה, לצוות הקטן שלי, לגינה ולפרחים מאחורי החלון במשרדי, לוילונות 
שאת ריחם הרחתי בקפידה אחרי הכיבוס למסדרונות בית החולים, וגם לויכוחים ואפילו לפעמים 

לחוסר ההסכמות ולכל אחד ואחת שהיו שותפים לעבודה ולדרך.
בית חולים לוינשטיין בשבילי, כמו שכבר אמרתי, הוא בית מיוחד במינו, ובתוך הבית גרה משפחה 

גדולה עם לב רחב ונתינה. לא יכולתי לעשות בחירה טובה יותר כשבחרתי לעבוד בו.
לפני מספר שנים נתבקשנו ע”י פרופ’ הרט, מנהל ביה”ח, לכתוב הצעות לחזון בית החולים וזה 

מה שכתבתי: 
»צוות ביה”ח פועל מתוך מחויבות למסירות ללא פשרות וללא גבולות תוך שמירה על מקצועיות 

הלך רוח ורמת שירות גבוהה«.
ואכן כל מילה מיושמת אצלנו.

תודה לכולם על שהייתי חלק מכל זה,
תודה על שעזרתם לי להיות שותפה לעבודה המרתקת והחשובה בבית החולים

מאחלת לכולם הצלחה בהמשך הדרך.

ששונה מזרחי, 2009.

בית החולים לוינשטיין 
השלים את המעבר 
ממערכת מזוט קל 

למערכת גז ידידותית 
ונקייה יותר לסביבה

חוות הגז מהווה חלק מחזון בית החולים 

להפוך לבית חולים ירוק השומר על איכות 
הסביבה 

בית החולים לוינשטיין, ששם לו למטרה להפוך 
מלא  פעולה  בשיתוף  ועובד  ירוק  חולים  לבית 
עם עירית רעננה בנושא זה, השלים את החלפת 
מאז  בביה”ח  קיימת  שהייתה  קל  מזוט  מערכת 
הקמת הבניין, למערכת גז שהינה ידידותית ונקייה 

יותר לסביבה.
דוד המר, המנהל האדמניסטרטיבי של בית החולים 
לוינשטיין: “מערכת הגז החדשה משמשת לחימום 
בניין המאושפזים, חימום מים למקלחות ולבישול, וכן 
לשפר  צפויה  המערכת  הטיפולית.  הבריכה  חימום 
והשירות  החולים  בית  של  השוטף  התפקוד  את 

שאנו מספקים למטופלים שלנו”.
השינוי היה כרוך בהטמנת מיכלים תת קרקעיים, 
הקמת חוות גז הכוללת מאייד והחלפת המבערים 

בחדר המכונות של ביה”ח למבערי גז.
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בית החולים לוינשטיין הצטרף למאמץ 

הלאומי לאיסוף דפי עד של “יד ושם” 

להנצחת שמות הנספים בשואה

ביה”ח הציב עמדת 
“לכל איש יש שם” קבועה 

המאוישת על ידי 
מתנדבים ופועלת מדי יום

בית החולים לוינשטיין החליט להתגייס לפרויקט 
הלאומי לאיסוף “דפי עד” - דף אחד לכל אדם 
“יד  שמוביל  היהודי,  העם  מבני  בשואה  שנרצח 
“לכל  זו הוקמה בביה”ח עמדת  ושם”. במסגרת 
בניין  במבואת  המוצבת  קבועה  שם”  יש  איש 
השעות  בין  יום  מדי  ומאוישת  המרכזי,  האשפוז 

10:00-14:00 על ידי מתנדבי בית החולים.
“יד ושם” בשיתוף עם מוסדות נוספים, אסף עד 
של  הביוגרפים  הפרטים  ואת  השמות  את  כה 
שנרצחו  היהודים  מיליון  משישה  מחצית  מעל 
על ידי הנאצים ועוזריהם, והם מתועדים במאגר 
המרכזי של שמות קורבנות השואה הנמצא היום 
העד  דף  זכר.  ללא  נותרו  מיליונים  באינטרנט. 
את  יודע  ואין  שנספו  לאותם  קבר  מעין  משמש 

מקום קבורתם.
ענת שילנסקי, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית 
העמדה  את  להקים  היוזמה  את  שהובילה  ומי 
אנו  העמדה  “באמצעות  מציינת:  לוינשטיין,  בביה”ח 
מאפשרים למאושפזים, בני משפחותיהם והעובדים 
של ביה”ח לבדוק אם משפחתם מילאה “דפי עד” 
או  תמונות  להוסיף  עד”,  “דף  למלא  יקיריה,  על 

תעודות ל”דף עד” שכבר קיים במאגר, ועוד”.
איסוף  פרויקט  מנהלת  וורוצלבסקי,  סינטיה 
קבלת  “עם  ושם”:  ב”יד  בשואה  הנספים  שמות 
לוינשטיין  החולים  בית  של  המבורכת  ההחלטה 
להצטרף לרשימת המוסדות המסייעים בפרויקט 
המחלקה  לצוות  העברנו  שם”,  יש  איש  “לכל 
לעבודה סוציאלית בביה”ח ולמתנדבים, הדרכה 
על הפעלת העמדה וביצוע הרישום ב”דפי העד” 
בית  באי  לציבור  קוראים  אנו  שפונה.  מי  לכל 
החולים לנצל את העמדה שהוקמה שם ולעזור 
שואה  קורבנות  מיליוני  של  לשמות  להגיע  לנו 

שעדיין חסרים”.

מימין לשמאל: שרה לילינג, אחת המתנדבות המפעילות את העמדה, 

וענת שילנסקי, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בביה”ח 

לוינשטיין.

בית החולים לוינשטיין נקרא על שמו של יצחק לוינשטיין ז”ל מראשי קרן הנכות של ההסתדרות
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שיקום וירטואלי
צוות הרופאים והמטפלים בבית החולים 

לוינשטיין מייעץ online בפורום שיקום 

באתר הכללית

שיקום יכול לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו בכל 
רגע בחיים, אנשים נזקקים לשיקום לאחר שחלו, 
תהליכים  עברו  או  נפצעו  דרכים,  תאונת  עברו 
המשפיעות  מגבלות  עם  ונותרו  שונים  רפואיים 
על תפקודם. בני המשפחה או הקרובים המלווים 
את המשוקם שותפים גם הם לתהליך השיקומי 
בהצלחת  מאוד  משמעותי  חלק  להם  ויש 
השיקום וחזרה לתפקוד מקסימאלי בבית, בקרב 

המשפחה, עם החברים ובעבודה. 
לטובת כל אלה המתמודדים עם שאלות ותהיות 
העולות במסגרת תהליך השיקום, הוחלט להעלות 
לאוויר פורום “שיקום” באתר הכללית, במסגרתו 
החולים  מבית  והמטפלים  הרופאים  צוות  יציעו 

.On-Line לוינשטיין סיוע בסוגיות שיקום
הגולשים  שאלות  על  ישיבו  הפורום  במסגרת 
בית  של  רב-מקצועי  צוות  ביממה,  שעות   24
החולים לוינשטיין המונה שמונה מומחים: ד”ר יולי 
ירון סחר, מנהל  ד”ר  בית–החולים;  סגן מנהל  טרגר, 
המחלקה לשיקום חבלות מוחיות; דוד המר, המנהל 
שירותי  מנהלת  טבקרו,  איתנה  האדמיניסטרטיבי; 
המחלקה  מנהלת  שילנסקי,  ענת  הפיזיותרפיה; 
השירות  מנהלת  גבע,  נעמי  סוציאלית;  לעבודה 
הפסיכולוגי; שרה אברבוך, מנהלת המחלקה לריפוי 
להפרעות  המחלקה  מנהלת  גיל,  מלי  בעיסוק; 

בתקשורת; טובה פינקלס, מרכזת תחום הדרכה.
נושאים,  במגוון  לגולשים  ויסייעו  ייעצו  המומחים 
ופגיעות שונות,  כגון: שיקום כללי לאחר מחלות 
שיקום נוירולוגי, שיקום לאחר אירוע מוחי וניתוחים 
גופנית למשתקמים, שיקום  פעילות  כירורגיים,  נוירו 
לאחר פגיעת חוט שדרה, שיקום לאחר חבלות מוח 
אורטופדיות  חבלות  לאחר  שיקום  טראומטיות, 
הידרותרפיה,  טיפולי  ילדים,  שיקום  וקטיעות, 

תהליכים נפשיים במהלך השיקום וכד’.

יצירה ואומנות בבית החולים לוינשטיין:

משוקמי אירוע מוחי המשתתפים בסדנת “מעוף” הציגו 
את עבודות האומנות שלהם במסגרת תערוכה

תערוכת יצירות אומנות של משוקמי אירוע מוחי הלוקחים חלק בסדנת “מעוף” המתקיימת בבית החולים, 
הוצגה במתחם בית החולים לוינשטיין. בין השאר הוצגו בתערוכה ציורים ויצירות אומנות שימושית.

סדנת “מעוף” הינה פעילות מועדונית קבועה המתקיימת למעלה מארבע שנים, עבור אנשים שעברו אירוע מוחי, 
סיימו את שלב השיקום האשפוזי שלהם בבית החולים לוינשטיין ושוחררו לביתם.

קום
שי



“חייב את החיים שלי 
לבית החולים לוינשטיין...”

כל  של  הסיוט  להיות  יכול  הבא  התרחיש 

בינואר בשנת  רגל, במקרה הזה ב-27  הולך 

1988 זה היה הסיוט של אלי קהריזי.

בדרך  המדרכה  את  היום  באותו  חצה  אלי 

ולפתע  רגל  כהולך  השרון  בהוד  רמתיים 

משאית  על  שהיו  כבדים  ברזל  צינורות 

סמיטריילר שחלפה בכביש נפלו עליו וקברו 

במהלכה  מהפגיעה,  כתוצאה  תחתם.  אותו 

איבד את הכרתו, ספג אלי פגיעת ראש קשה 

שכללה 7 שברים עד גזע הגולגולת, פגיעה 

קרועים,  וגידים  שברים   - הרגליים  בשתי 

ופגיעה בעמוד השדרה. אלי הובהל לביה”ח 

לביה”ח  מכן  ולאחר  סבא  בכפר  “מאיר” 

“בלינסון” שם עבר סדרת ניתוחים והשתלות 

התאונה,  לאחר  חודשים  כשלושה  עור. 

בתהליך  התחיל  מינימלית,  בהכרה  כשהוא 

השיקום שלו בביה”ח לוינשטיין. 

תהליך שנמשך עד עצם היום הזה, 

כ-21 שנה!

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל
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“הייתי בן 39 כאשר קרתה לי התאונה, הייתי נשוי ובדיוק נולדה לי תינוקת בת 
ובת(. הסיטואציה החדשה  יותר )בן  ילדים בוגרים  ימים, בנוסף לשני  חודש 
גלגלים  כסא  על  יושב  בעודי  כשנה,  ולאחר  לאשתי  מנשוא  קשה  הייתה 
בביה”ח לוינשטיין ובעיצומו של תהליך השיקום שלי, החליטה אשתי שהיא 
רוצה להתגרש ואינה יכולה לשאת בעול הטיפול בי יותר”, מספר אלי, “מיותר 
לציין את הקושי הנפשי אליו נכנסתי מעבר לפגיעה הפיזית הקשה שאיתה 

התמודדתי”.
במשך שנתיים וחצי עבר אלי תהליך של שיקום ממושך במחלקה לשיקום 
חבלות מוחיות בראשותו של פרופ’ גרוסווסר, ולאחר מכן המשיך עוד כחצי 
יום ראש.  “אני חייב את החיים שלי לבית החולים לוינשטיין,   שנה באשפוז 
בו”,  שעובדים  הנפלאים  והאנשים  המקום  על  מדבר  כשאני  מתרגש  כולי 

אומר לי אלי.
ריפוי  והידרותרפיה,  פיזיותרפיה  טיפולי  אלי  עבר  הארוך  השיקום  בתהליך 
בעיסוק וכן טיפולים פסיכולוגיים אינטנסיביים שליוו אותו לאורך כל התקופה, 
כולל בתקופת המשבר בזוגיות ושיקום יחסיו עם הילדים. בזכות הטיפולים 
הצליח אלי לחזור לעמוד על רגליו ולמד ללכת עם קביים, חזר לדבר וזכרונו 

שב אליו. 
לאחר שלוש שנים של שיקום אינטנסיבי חזר אלי לביתו בכפר סבא אולם 

במשך כ-13 השנים שלאחר מכן עדיין לא הצליח לשוב לעבודתו. אלי שימש 
כנגר טרם התאונה ורק לאחרונה חזר לתחום. 

“במשך 13 שנה ישבתי בבית ועברתי תקופה לא קלה פיזית ובעיקר נפשית. 
בביה”ח  טיפולים  לקבל  חודשים  בכמה  פעם  להגיע  המשכתי  זו  בתקופה 
לוינשטיין וזה מה שהחזיק אותי בעצם, הצוות כולו הכיר אותי, ליווה אותי ותמך 
בי לאורך כל הדרך ובין השאר הביא לכך שבסופו של דבר השיקום שלי יהיה 

גם שיקום מקצועי”, הוא מספר.
פרופ’ יעקב הרט, מנהל ביה”ח לוינשטיין, מספר: “אלי הגיע אלינו אחרי פציעה 
קשה מאוד ותקופה לא מבוטלת בה היה חסר הכרה. המגמה שלנו הייתה 
סביבתו  לביתו,  אותו  להחזיר  גם  אלא  הרגליים,  על  אותו  להעמיד  רק  לא 

ועיסוקו המקצועי טרם הפגיעה”. 
לפני כשנה חזר אלי לעבוד כנגר בנגרייה פרטית בקיבוץ ניר אליהו וכיום הוא 
עושה את כל סוגי הריהוט לבית ולמשרד. מבחינתו זהו סוג של ניצחון נוסף 

בדרך הארוכה שעשה. 
אולם  בהליכה,  ומתאמץ  זיכרון  בעיות  עם  מתמודד  עדיין  אלי  אלה  בימים 
לבן  אותו  הפכו  שגרה,  לחיי  לחזור  שהצליח  והעובדה  היצירתיות  העשייה, 

אדם מאושר יותר המתפקד היטב במישורי החיים.

“האני מאמין” של הצוות המקצועי: המטופל ובני משפחתו הם מרכז ההוויה של עבודת השיקום. 



הצטיינות  פרסי  החולים  בית  עובדי  קיבלו  לוינשטיין  החולים  בבית  שהתקיים  חגיגי  בטקס 

ניתנו  לשנת 2008. פרופ’ יעקב הרט, מנהל בית החולים לוינשטיין, ציין בטקס כי הפרסים 

לעובדים שבלטו בתפקודם באופן מיוחד מתוך מטרה להכיר ולהוקיר על עשייתם. 

פרופ’ הרט: “הטקס המרגש מהווה עבורי הזדמנות נפלאה להוקיר ולהודות לעובדיי המצוינים 

מתמדת  קשה,  מקצועית,  עבודה  הינה  השיקום  עבודת  קדימה.  ביה”ח  כל  את  שסוחפים 

ויסודית של צוות רב-מקצועי ששם לו למטרה להחזיר לחולה ובני משפחתו את טעם החיים, 

הכבוד והיכולת לתפקד, עבודה שאנו אמונים עליה יום יום. יש בלוינשטיין עובדים מצוינים 

רבים העושים מלאכתם באיכות, מסירות ותחושה אמיתית של שליחות. אני מודה אישית 

לכל אחד מהעובדים וגאה לעמוד בראש צוות נפלא שכזה”.

כמדי שנה, ועדת המצוינות של בית החולים המורכבת מהנהלת ביה”ח, יו”ר ועד הרופאים 

ויו”ר ועד העובדים, קיבלה את ההחלטה מי מבין עשרות המועמדים שהעובדים ציינו כעובדים 

מצטיינים, הראוי ביותר לקבל את פרס מנכ”ל שירותי בריאות כללית ופרס מנהל ביה”ח.

בית החולים לוינשטיין בחר את 

העובדים המצטיינים לשנת 2008
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ד”ר נעמי רוזנטול, מנהלת היחידה לאשפוז יום כללי - 
פרס מנכ”ל שירותי בריאות כללית 

היחידה לפיזיותרפיה - פרס מנהל בית החולים

העובדת ששונה מזרחי, מנהלת המשק - פרס מנהל בית החולים

המחלקה המצטיינת לשנת 2008 היא מחלקת שיקום נוירולוגי ג’

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל



על  הכריזו  ובסיומו  החולים  בית  מעובדי  כמאה  נכחו  אנוש,  משאבי  מחלקת  ידי  על  שהופק  בטקס, 
יוליאנה  המחלקה לשיקום נוירולוגי ג’, המנוהלת על ידי ד”ר  המחלקה המצטיינת לשנת 2008 - 
ומנכות  ממוגבלות  הסובלים  בחולים  המתמחות  החולים  בבית  מחלקות  משתי  אחת  שהינה  שוורץ, 
כתוצאה מנזק מוחי לאחר שבץ, ניתוח, מחלת מוח, טביעה, החייאה ועוד. זו השנה השנייה בה מוענק 
פרס למחלקה המצטיינת, במסגרתו מקבלת המחלקה פרס כספי שישמש לתועלת המחלקה ורווחת 

המאושפזים בה.

ד”ר נעמי רוזנטול, מנהלת היחידה לאשפוז יום כללי - זוכת פרס מנכ”ל הכללית, שקיבלה את 
הפרס במעמד הטקס הארצי של הכללית.

ד”ר רוזנטול אחראית להקמת היחידה לאשפוז יום כללי ומנהלת אותה מאז שנת 1997. הקמת היחידה 
הייתה פרויקט מורכב מאוד המצריך גם היום תחזוקה ובנייה שוטפת. 

ד”ר רוזנטול הינה מנהלת מעורבת, אכפתית, המפגינה יכולות ניהול מרשימות. צוות העובדים ביחידה 
ולספק למטופלים את מערך  ביניהם  צורך לשלב  יש  עובדים ממגוון רחב של מקצועות, אשר  מונה 
הטיפולים היומי לו זקוקים. כאשר מנהל מחלקת פגועי ראש ויחידת אשפוז יום ראש, פרופ’ גרוסווסר,  
פרש לגמלאות, קיבלה על עצמה ד”ר רוזנטול לנהל הן את היחידה והן את המחלקה באופן זמני ועשתה 

זאת בצורה הטובה ביותר בנוסף לתפקידה השוטף.
ומעורב, כזה הממשיך להצדיק את  רוזנטול דוגמא לניהול מקצועי, אנושי  באופן עבודתה מהווה ד”ר 

היותו של בית החולים לוינשטיין בית חולים מוביל בתחום השיקום.

היחידה לפיזיותרפיה
צוות העובדים ביחידה לפיזיותרפיה המנוהל על ידי איתנה טבקרו, הינו צוות יעיל, מקצועי ויוצא דופן 
במסירותו לעבודת השיקום. מדובר בצוות המהווה את “חוד החנית” של עבודת השיקום ועובדיו זוכים 
לשבחים רבים ממטופלים ומעמיתים. שמו הטוב והמוניטין של בית החולים לוינשטיין נשענים במידה 

רבה בין השאר על איכות עבודתו של צוות זה.
 בראשותה של איתנה טבקרו, מגיע הצוות להישגים מקצועיים מרשימים, יוזם פעילויות למען הקהילה,
מכשיר דורות חדשים של פיזיותרפיסטים, ועובדיו הבכירים נמצאים בתפקידי מפתח בהוראה ובאקדמיה.
רבים מצליח  ובמקרים  הסיכויים,  כל  כנגד  ביותר  מוותר, מטפל במקרים הקשים  בצוות שלא  מדובר 

לעשות את המופלא.

ששונה מזרחי, מנהלת המשק
ו”ראש  רגשית  רבה, מעורבות  23 שנה. פעילותה מאופיינת באכפתיות  בבית החולים  עובדת  ששונה 
גדול”. ששונה שוקדת באופן מתמיד על שמירת הניקיון בבית החולים ועל מתן תחושה נעימה וביתית 

לבאים בשעריו. 
מתוך הבנה כי בית החולים הינו “בית שני” למטופלים ולבני המשפחה, יזמה ששונה הכנסת מכונת 
ובני  המטופלים  של  הרווחה  לתחושת  ולתרום  בביה”ח  השהייה  על  להקל  שנועדו  וייבוש  כביסה 

משפחותיהם.
מדובר במנהלת שטובת בית החולים עומדת כל העת לנגד עיניה והיא פועלת בכל האמצעים העומדים 

לרשותה ויותר, על מנת לתת שירות מירבי הן כלפי פנים לעובדים והן כלפי חוץ ללקוחות ביה”ח.

ISO 2000-9001 היחידה לטיפול נמרץ בביה”ח לוינשטיין הינה היחידה בישראל המחזיקה תו תקן
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“מגן המנכ”ל”
למתנדב המצטיין בכללית לשנת 2009 
הוענק השנה למתנדבים המפעילים את המועדון 
השיקומי-חברתי מעו”ף בבית החולים לוינשטיין

בכל שנה בוחרת ועדת השיפוט הארצית 

לבחירת מתנדבים מצטיינים בכללית, 

במתנדבים שפעילותם בולטת ומרגשת 

במיוחד. השנה, קבוצת המתנדבים 

המפעילה את מועדון מעו”ף בבית החולים 

לוינשטיין, קיבלה את “מגן המנכ”ל” 

למתנדב המצטיין לשנת 2009.

ארבעת המתנדבים המפעילים את מועדון 

מעו”ף הם: אילנה ישראלי, נאוה פרידמן, 

ריקי אמבר, גדעון בר און. 
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נאוה פרידמן אילנה ישראלי

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל



בית החולים לוינשטיין הינו המרכז השיקומי הגדול בישראל ובמזרח התיכון

מועדון “מעוף” הינו מועדון שיקומי-חברתי, הפועל 
למעלה מארבע שנים, עבור אנשים שעברו אירוע 
שלהם  האשפוזי  השיקום  שלב  את  סיימו  מוחי, 

בבית החולים לוינשטיין ושוחררו לביתם. 
לעבודה  המחלקה  של  יוזמה  הינה  הפעילות 
קבוצות   2 של  פעילות  מקיימת  אשר  סוציאלית 
במקביל המנוהלת ע”י העובדות הסוציאליות מיכל 
גרמבק ואלה יהושע. בכל קבוצה משתתפים כ-15 
הכוללות  מגוונות  פעילויות  כקבוצה  החווים  איש 
פיזיותרפיה, ציור ואמנות שימושית, קבוצת תמיכה 
בהנחיית עובדות סוציאליות, חוג בישול, הרצאות 
המועברות ע”י אנשי צוות בית החולים ומתנדבים 

בנושאים שונים, ועוד. 
בנוסף, מדי פעם יוצאים המשתתפים לטיול ברחבי 
לימי  מחוץ  גם  קשרים  ביניהם  ומקיימים  הארץ 
הפעילות הקבועים בבית החולים. המועדון מקיים 
לנפגעי  “נאמן”  עמותת  עם  גם  פעולה  שיתוף 

אירוע מוחי ובני משפחותיהם.
מדובר בפעילות ייחודית הבאה לתת מענה לצורך 
אמיתי אשר לא נמצא לו מענה בשירותי הקהילה 

הקיימים. הפעילות מחזקת את הקשר של ביה”ח 
לוינשטיין עם הקהילה בתוכה הוא פועל.

ענת שילנסקי, מנהלת היחידה לעבודה סוציאלית 
בביה”ח לוינשטיין, מציינת כי בית החולים לוינשטיין 
ראה לנכון להמליץ על מועמדות הקבוצה לפרס 
הנמרצת  הפעילות  לאור  המצטיין  המתנדב 
השנים  ארבע  לאורך  המתנדבים  של  והמסורה 

האחרונות בהן מופעל המועדון. 
לאנשים  מסייעים  “המתנדבים  שילנסקי,  לדברי 
המשתקמים מאירוע מוחי ששבו לביתם להתמודד 
עם תחושות של בדידות ותסכול, המלוות לא פעם 
פעילות  קיום  החולים.  מבית  הביתה  השיבה  את 
קבועה, המהווה מסגרת וקבוצת השתייכות, מעניקה 
משמעות לחיי היומיום ומחזקת את תחושת הערך 
העצמי של האנשים, שיצאו ממעגל החיים הקודם”. 
לוינשטיין:  בביה”ח  הרווחה  רכזת  ריינברג,  דינה 
“המתנדבים הם אלה המאפשרים למסגרת לפעול, 
ומשתתפת,  משתתף  כל  עם  אישי  קשר  יוצרים 
ממתנדב,  למצופה  ומעבר  מעל  ותורמים  יוזמים 

לטובת המשתקמים, נפגעי האירוע המוחי”.
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לעבודה  ביוזמת המחלקה  הוקם  המועדון  בקהילה.  וחיים  שיקום  תהליך  לצעירים שעברו  מיועד  המועדון 
סוציאלית של בית החולים ושלושה צעירים ששוקמו בביה”ח לוינשטיין ונתקלו בקשיים בהתאקלמות חזרה 

בקהילה עם שחרורם. 
ילנה ברכר, עובדת סוציאלית בבית החולים לוינשטיין ומנהלת המועדון, מציינת: “מטרת המועדון להוות מקום 
מפגש למשוקמים שקצת הלכו לאיבוד בחברה שלנו ולא נלקטו היטב עם שחרורם מבית החולים. המועדון 
מאפשר להם להיפגש עם אנשים במצבם ללא צורך להתנצל או להרגיש רע עם עצמם, ומקבלים אותם כפי 
שהם”. ילנה ברכר מוסיפה עוד כי “המועדון מספק להם תעסוקה והתנסות ביצירת קשרים חברתיים ואכן 
נוצרו פה הרבה חברויות אמיתיות שנמשכות גם מעבר לשעות פעילות המועדון”. המועדון מיועד לצעירים 
ומונה כרגע עשרה חברים שעברו פציעה בעבר, אשר נפגשים אחת לשבוע בימי  וצעירות בגילאי 20-40 

שלישי, בין השעות: 15:30-18:30 בבית החולים לוינשטיין. 
בשעה הראשונה של המפגש מתקיימת בהנחיית עובדת סוציאלית שיחת חברים בה עולים קשיים שונים 
שהמשוקמים מעלים מחיי היומיום שלהם ומדברים על דרכי התמודדות. בשעה השנייה מתקיים מדי שבוע 

–חוג הקבוע לפרק זמן מסוים דוגמת חוג פנטומימה, צילום ועוד. בשעה אחרונה למפגש מתנהלת שיחה זור
מת וחופשית בין חברי המועדון. המועדון נוהג לקיים מפגשים מחוץ לבית החולים אחת לחודש אם ביציאה 
למסעדה ואם ביציאה לטיול. בפורים האחרון יצאו כל חברי המועדון לארוחת ערב במסעדה ובערב חג הפסח 
יצאו לטיול בגני הברון בחיפה. המועדון פותח את שעריו גם בפני צעירים שעברו פציעה או פגיעה בעבר ולא 

עברו את תהליך השיקום בבית החולים לוינשטיין.

יוזמה חדשה של בית חולים לוינשטיין: מועדון חברתי 
חדש לצעירים ששוקמו ושוחררו מבית החולים

במסגרת פרויקט תרומה לקהילה עליו הכריז 
מנכ”ל הכללית, אלי דפס, קבוצת עובדי ביה”ח 
עם  התנדבותית  בפעילות  החלה  לוינשטיין 
קבוצה של 30 עולים צעירים אתיופים, בגילאי 
סבא  בכפר  “ספיר”  הקליטה  ממרכז   ,18-19

של הסוכנות היהודית.

 2009 מרץ  בחודש  החלה  המשותפת  הפעילות 
פעילויות,  מגוון  איתם  לקיים  היא  המטרה  כאשר 
העשרה  וכן  ורלוונטיים  שונים  בנושאים  הרצאות 

בתחומי העיסוק של ביה”ח.

עד כה התקיימו מספר מפגשים ופעילויות:
של הצרכים  בין  ולחיבור  להיכרות  ראשוני  	• מפגש 
האתיופים לבין הנכונות של העובדים לסייע להם.  
מיומנותן שעיקר  תקשורת,  קלינאיות  עם  	• מפגש 
מתבססת על אבחון ליקויי שפה ודיבור ושיקומם.   
השפה מצב  ולאבחון  להיכרות  יוחד  המפגש    

למפגשי כתשתית  הקבוצתית  ברמה  העברית    
המשך חודשיים.   

	• מפגש עם דיאטנית ביה”ח שערכה להם היכרות
ראשונית עם מושגים מתחום התזונה ותזונה נכונה.   
במהלך המפגש שהתקיים במטבח הטיפולי של   
ביה”ח, בישלו בצוותא מאכלים לחג השבועות ועוד.  
	• מפגש עם מרפאות בעיסוק שהפגישו את הצעירים

עם משחקי חשיבה ומחשב.  
	• לקראת חג הפסח הוזמנו הצעירים לסעודה חגיגית
משותפת עם המתנדבים בביה”ח. הצעירים קיבלו   

מביה”ח הגדות ושי שכלל משחק אפיקומן.  
	• הצעירים קיבלו הרצאה מרתקת מפיו של פרופ’
אלי איסקוב, מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי,   
שהעביר רשמים על טיול מיוחד שערך באתרים   

אקזוטיים באתיופיה.  
במדורה להשתתף  הצעירים  הוזמנו  בעומר  	• בל”ג 

שקיים ביה”ח.  

התחום, עם  והיכרות  פיזיותרפיסטים  עם  	• מפגש 
מתן “טיפים”, להימנעות מבעיות גב ויציבה נכונה,   

באמצעות הרצאה, תרגילים ואף ריקודי סלסה.  
וליווי השומר  בתל  הגיוס  לשכת  עם  קשר  	• יצירת 

הצעירים לצו גיוס ראשון בבקו”ם לקראת גיוס לצה”ל.  

בראשותה  היגוי  ועדת  הוקמה  הפעילות  במסגרת 
רבקה  עו’ד  ביה”ח,  של  אנוש  משאבי  מנהלת  של 
רחב  ממגוון  מתנדבים  עובדים  ובהשתתפות  קייזר, 
בתדירות  נפגשת  הועדה  בביה”ח.  סקטורים  של 
ולתכנן  משותפת  חשיבה  לקיים  מנת  על  קבועה 
לצרכים  מתמדת  התאמה  תוך  עתידיות  פעילויות 
לאורך  בשטח.  השונות  הפעילויות  במהלך  העולים 
ההיגוי  ועדת  של  רציף  קשר  מתקיים  הפעילות  כל 
עם נציגי סגל מרכז קליטה לשם התעדכנות הדדית 

ותכנון משותף של המשך ההתנדבות.
כל הכבוד למתנדבים!

נבחרת הקט רגל של ביה”ח הגיעה לחצי הגמר 
בליגה למקומות עבודה

נבחרת הקט רגל, המייצגת את ביה”ח לוינשטיין ואת קופת חולים כללית, הוקמה רק בשנה שעברה וכבר מגיעה 
להישגים בולטים! במהלך שנת 2008-2009 השתתפה בליגה למקומות עבודה והצליחה להעפיל לחצי גמר 
בבית התחתון ולסיים את הליגה במקום התשיעי המכובד. הנבחרת זכתה על כך בגביע הוקרה מיוחד ומתכננת 

בשנה הקרובה לקחת אליפות בבית התחתון או לחילופין להעפיל לבית העליון. 
באוקטובר הקרוב תייצג הנבחרת את ביה”ח בתחרויות מול קבוצות מכל רחבי הארץ במסגרת הספורטיאדה 
המתקיימת באילת והחל מנובמבר תשחק שוב בעונת המשחקים של הליגה למקומות עבודה שנפתחת מחדש.

הנבחרת גדלה השנה ומכילה 12 שחקנים, כולם עובדי ביה”ח לוינשטיין, ומובילים אותה המאמן פאדי עווידה 
והרכז/שוער כפיר פינגרמן.
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התנדבות עובדי ביה”ח למען יוצאי אתיופיה
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יישר כח לצוות והנהלת 
בית החולים לוינשטיין 

ורפואה שלמה למשתקמים

טל. 04-6332818 פקס: 04-6248002
ת.ד. 9716 חדרה 38245
poliner@zahav.net.il

* חברת שעל צעדים בבניה עובדת עם משרד הביטחון והביטוח הלאומי.
* חברת שעל צעדים בבניה עובדת עם אדריכלים ומהנדסים מורשי נגישות.

חברת שעל צעדים בבניה מציעה פתרונות בנייה הולמים לבעלי נכויות שונות.
 אנו מתמחים בבניית שלד עד גמר וכן בהנגשת מבנים קיימים תוך מתן דגש 

 על ייעוץ, הנחייה וליווי בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח. כחברה קבלנית בעלת מוניטין גבוה, 
 אנו שמים כנר לרגלינו את מתן השירות לציבור הנכים והמוגבלים בארץ בצורה המקצועית, 

האחראית וההוגנת ביותר מתוך סולידאריות וכבוד הדדי. נשמח לסייע לכל פניה...

לפרטים ומידע נוסף: שעל צעדים בבניה
yarivtal@bezeqint.net     052-6391305 :יריב

Shaal.shay@gmail.com    054-2600966 :שי

“שעל”, איתך מהצעד הראשון...

אזור התעשיה גיל עמל )מגדיאל(
הוד השרון ת.ד. 701 טלפון )רב קווי(:

09-7400115, פקס: 09-7443444

יישר כח לצוות והנהלת בית החולים לוינשטיין ורפואה שלמה למשתקמים
קומבה בע”מ, שירותי הנדסה, מערכות תברואה, גזים רפואיים, שדרוג והקמה של בתי חולים, 

www.combegroup.com  חדרי ניתוח, ייצור והתקנה של ציוד רפואי

יד  חרוצים 9 ירושלים 
ת.ד. 53372 מיקוד 91533
טלפון - 02-6735954
פקס - 02-6735463

יישר כח לצוות והנהלת 
בית החולים לוינשטיין 

ורפואה שלמה למשתקמים



ביה”ח לוינשטיין משקם בין היתר נפגעי תאונות דרכים 
שנפגעו קשה ביותר. כבית חולים הרואה עצמו פעיל 
כעשר  לפני  החולים  בית  החליט  בקהילה  ומעורב 
המודעות  את  פעילות מטעמו שתגביר  ליזום  שנים 
לנהוג  הנוער  על  תשפיע  הדרכים,  תאונות  לנושא 

בזהירות ותסייע לצמצם את תאונות הדרכים.
יאיר דורי, מנכ”ל הרשות לבטיחות בדרכים לשעבר, 
הגיע יחד עם בכירים נוספים ברשות לביקור בביה”ח 
לוינשטיין. במסגרת הביקור נפגשו ראשי הרשות עם 
בית  הנהלת  בית החולים,  יעקב הרט, מנהל  פרופ’ 
החולים והצוות, וסיכמו על הרחבת שיתוף הפעולה 
ובחינה  הדרכים  תאונות  לנושא  המודעות  להגברת 

“נאמני  סדנאות  העברת  של 
בטיחות” בלוינשטיין גם לקהלי 
מקומות  כגון  נוספים  יעד 
במטרה  זאת  כל  עבודה, 
להרחיב את מעגל הנחשפים 

לתכנים החשובים הללו.
בכירי  נחשפו  במהלך הביקור 
לבטיחות  הלאומית  הרשות 
הנהיגה  לסימולטור  בדרכים 
רכש  לוינשטיין  החולים  שבית 
לריפוי  המחלקה  לשימוש 
בסימולטור  מדובר  בעיסוק. 
עוד  של  בשימוש  הנמצא 
שלושה בתי חולים בלבד בארץ 
מצבי  המדמה  ללוינשטיין,  פרט 
תגובות  את  ובוחן  שונים  נהיגה 
הנוהג על מנת לאפשר למרפאה 

בעיסוק בין השאר לקבל החלטה האם המטופל כשיר 
לנהיגה או לא.

כל  לי  “אין  אמר:  הרשות לשעבר,  מנכ”ל  דורי,  יאיר 
של  האנושית  לטרגדיה  הציבור  חשיפת  כי  ספק 
תוצאות תאונות הדרכים תעורר את הציבור הישראלי 
לצאת מהאדישות, כשרואים אנשים, פנים מיוסרות, 
חדשה,  מציאות  עם  משפחות  של  והתמודדות 
מבינים את המשמעות. ראוי שבני הנוער יהיו מודעים 
ולצורך  הדרכים  תאונות  של  ההרסניות  לתוצאות 

ביה”ח  של  הסדנאות  חייהם.  על  אחריות  לקחת 
לוינשטיין ללא ספק חשובות ומעלות את המודעות 
לצורך להיאבק ללא פשרות במכת תאונות הדרכים. 
יכול להתעלם מהתוכן המרגש  אינו  נורמטיבי  אזרח 
שאליו הוא נחשף בסדנאות אלו כמו גם מהתוצאות 
הרות האסון שגורמות תאונות דרכים. אני מאמין בכל 
צעד  היא  זו  לפעילות  הציבור  של  חשיפה  כי  ליבי 
הרשות  המודעות.  את  להעלות  וחיוני  נוסף נדרש 
להעביר  מאמץ  כל  ושותפיה עושים  הלאומית 
שתאונות  וההבנה  התפיסה  את  לשנות  הצורך  את 
הדרכים הם מכת גורל ולהבין שהאיום ממשי ואורב 
אדם  לאף  אסור  נתון,  רגע  בכל  מאיתנו  אחד  לכל 
הדמים”  “מס  עם  להסכים 
הזה, צריך ואפשר לנצח אותו”.

בית  מנהל  הרט,  יעקב  פרופ’ 
במהלך  ציין  לוינשטיין,  החולים 
השנה  מציינים  “אנו  הביקור: 
בתחום  שלנו  לפעילות  עשור 
סדנאות תאונות הדרכים, כאשר 
מגיעים  לוינשטיין  ביה”ח  אל 
וחיילים מכל  יום תלמידים  מדי 
רחבי הארץ. צוות השיקום של 
בתוצאות  המטפל  לוינשטיין, 
הדרכים  תאונות  של  הקשות 
הנוער  שבני  שחשוב  הבין 
בו  יחשפו לנושא בגיל הקריטי 
רישיון  את  לקבל  אמורים  הם 
על  ולעלות  שלהם  הנהיגה 
הכביש, מתוך שאיפה כי הסדנה 
עם  פנים  אל  פנים  שלהם  המפגש  עם  ביחד  הזו 
המטופלים ששוקמו כאן, יעזור לצמצם את תאונות 
והנפגעים  ההרוגים  מספר  את  ולהפחית  הדרכים 
בכבישים. התוכנית בנויה בצורה כזו שהתלמידים לא 
יזועזעו יתר על המידה, שלא יורידו ‘מסך’ ויאמרו לי 
זה לא יקרה. עד כה פקדו את הסדנאות מאות בתי 
ספר ואנו ממשיכים כל העת להיענות לפניות נוספות. 
אנו רואים בפעילות זו אחת מפעילויות הדגל של בית 

החולים בתחום המעורבות והתרומה לקהילה”.

שר הבריאות והשר לענייני 
גמלאים ביקרו בבית החולים לוינשטיין

לענייני  והשר  יזרי,  בן  יעקב  לשעבר,  הבריאות  שר 
גמלאים לשעבר, רפי איתן, הגיעו לביקור וסיור בבית 
הנהלת  עם  מפגש  כלל  הביקור  לוינשטיין.  החולים 
החולים,  בית  מנהל  של  בראשותו  החולים  בית 
פרופ’ יעקב הרט, שהציג בפניהם את בית החולים; 
ביקור החייל הפצוע ממבצע “עופרת יצוקה” שנמצא 
במחלקת שיקום פגועי ראש; ביקור חולים קשישים 
לאחר אירוע מוחי במחלקה לשיקום נוירולוגי וביקור 
גם  חולה  שיקום  ראו  שם  הפיזיותרפיה  במחלקות 
בעזרת בלוקומט, ומחלקת הריפוי בעיסוק שם ראו 

את הטיפול במציאות מדומה. 
של  סיפורים  לשמוע  השרים  זכו  המפגשים  בכל 
מטופלים הנמצאים בתהליכי שיקום. כל המשתקמים 
ציינו את הטיפול האנושי והמקצועי המעולה לו הם 

זוכים מצוות בית החולים.
בתום הביקור השרים הודו למנהל בית החולים על 
של  והעשייה  מרתק  היה  המפגש  כי  וציינו  הסיור 

הצוות הרפואי מרשימה ביותר.

סיור סגנית ראש העיר רעננה,
רונית וינטראוב

שר הבריאות, יעקב בן יזרי; מנהל בי”ח  בתמונה מימין לשמאל: 

לוינשטיין, פרופ’ יעקב הרט; השר לענייני גמלאים, רפי איתן.
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מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
ובכירים נוספים ברשות ביקרו בבית החולים לוינשטיין ונפגשו עם הנהלת בית החולים

בתמונה: יאיר דורי, מנכ”ל הרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים, מתנסה בסימולטור הנהיגה, 

מאחוריו מנהל ביה”ח לוינשטיין, פרופ’ יעקב הרט.

סיור קרפ”ר
בצה”ל,  ראשי  רפואה  קצין  אש,  נחמן  ד”ר  תא”ל 
השאר  בין  וביקר  לוינשטיין  החולים  בבית  סייר 
של  הטיפולית  ובבריכה  הפיזיותרפיה  במחלקת 

בית החולים.

רונית וינטראוב, סגנית ראש העיר רעננה וממונה 
על אגף תרבות נוער ופנאי, הגיעה לסיור בביה”ח 

לוינשטיין והביעה בפגישתה עם מנהל ביה”ח, 
פרופ’ יעקב הרט, את התפעלותה מהעשייה 
המבורכת, הצוות המקצועי וסיפורי השיקום 

המוצלחים ששמעה במהלך הביקור.

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל



מנהלי מחלקות  ביה”ח נבחרים שנה אחר שנה כרופאים הטובים ביותר בתחום השיקום ומחקר השיקום

בימים  בונה  לוינשטיין  החולים  בית 

שיספק  חדש  אשפוז  מגדל  אלה 

תנאי  משפחותיהם  ובני  למטופלים 

טיפול  ומרחבי  יותר  הולמים  אשפוז 

גדולים יותר. 

הנכם מוזמנים לקחת חלק בפרויקט 

ולקדם איתנו את השלמת המגדל.

נשמח לקבל עזרתכם!

לתרומות ניתן לפנות 

לטל. 09-7709094 

leabaruch@clalit.org.il :או למייל

כולנו יחד למען מגדל האשפוז החדש



עמותת ידידי בית לוינשטיין קיימה 

אירוע בוקר לנשים
עמותת הידידים של בית החולים לוינשטיין, 

הפועלת במטרה לדאוג לרווחת המאושפזים 
של בית החולים לוינשטיין ובני משפחותיהם, 

קיימה בחודש מרץ אירוע בוקר נשים.
האירוע התקיים ב”בית קהילת רענן” וכלל בין 

השאר בראנץ’ בליויי מוסיקלי של הפסנתרן 
יואב מילר, מופע מיוחד של להקת בזקרלה 
ומופע סטנד אפ של רשף לוי. האירוע נעשה 

בחסות “קהילת רענן” ובהתנדבות כל האומנים 
המשתתפים. כל ההכנסות מהאירוע הועברו 

לטובת בית חולים לוינשטיין.

לרגל יום האישה הבינלאומי:

רשת ניו-פארם פינקה את 
המטופלות של בית החולים לוינשטיין

עמותת ידידי בית לוינשטיין יזמה בשיתוף עם 
רשת הניו-פארם יום של פינוק למטופלות בית 
החולים לוינשטיין ובנות משפחתן, לרגל חגיגות 
יום האישה הבינלאומי. סניף הניו-פארם הרענני 

בלב הפארק, הממוקם בסמוך לבניין בית 
החולים, הקדיש יום שלם יוקרתי ומפנק בו נהנו 

הנשים מטיפולי יופי ואיפור פנים במתנה.
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ירמי קפלן, ג’קו רוזנברג, אורטל אופק,

רות גונזלס
רועי ברקן.

100,000 ₪ נאספו בערב 

התרמה חגיגי שהתקיים למען 

בניית מגדל האשפוז החדש

הערב כלל הופעות זמרים ומכירה פומבית 
מיוחדת שהשיא שלה היה מכירה של בייביסיטר 

של יובל המבולבל תמורת 24,000 ש”ח

הופיעו: 

                   שהנחתה את האירוע יחד עם 

הערב התקיים במועדון “החלונות הגבוהים” 
בת”א והופק ביוזמתו של רועי ברקן, בנו של 

השחקן יהודה ברקן, בשיתוף עם עמותת 
הידידים של בית החולים לוינשטיין הפועלת 
במטרה לדאוג לרווחת המאושפזים של בית 
החולים ובני משפחותיהם. הכספים שנאספו 

מהווים צעד נוסף בדרך למטרה שהציבה 
לעצמה העמותה לגיוס 3 מיליון דולר להקמת 

מגדל האשפוז החדש. 

במרכזו של הערב עמדה מכירה פומבית 
ייחודית שכללה בין השאר:

משחק זוגות נגד יוני ארליך ואנדי רם שנמכר 
ב-5,000 ₪

ארבעה כרטיסים ליציע הכבוד במשחק 
הכדורגל ישראל-יוון שנמכרו ב-8,000 ₪

ארוחה זוגית עם מורן אטיאס שנמכרה 
ב-8,000 ₪

רכב קורבט שכור ליומיים שנמכר ב-11,000 ₪

יין מבורך של יהודה ברקן וזוג בשמים שנמכרו 
ב-10,000 ₪

מזוזה וזוג בשמים שנמכרו ב-7,000 ₪

באירוע נראו בין השאר:
יוני ארליך, כוכבי “היפה והחנון”, אנשי העסקים 

ג’קי בן זקן, חמי בראל, שון מקייטן, פז דרור 
ונוספים.

טל: 09-7709030 או 09-7709916

פקס: 09-7709182 או 09-7744829

מנכ”לית העמותה: שולה מליק

054-6474122

בקרו במיני-סייט שלנו:

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

עמותת ידידי בית לוינשטיין

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל

יובל המבולבל ורות גונזלס

יוני ארליך

רועי ברקן, שולה מליק - מנכ”לית עמותת הידידים ודוד עזרא 
- מנהל הכספים של ביה”ח לוינשטיין

בצלאל אלוני, בנות להקת בזקרלה, שולה מליק, בטי עובד, 
מתנדבת העמותה

בצלאל אלוני ובנות להקת בזקרלה



עמותת הידידים של ביה”ח לוינשטיין נוסדה בשנת 1985

עמותת ידידי בית חולים 

לוינשטיין ועמותת ‘אתגרים’ 

קיימו אירוע התרמה משותף 

שכל הכנסותיו למען אנשים 

בעלי מוגבלויות פיזיות

עמותת ידידי בית חולים לוינשטיין ועמותת 
‘אתגרים’, שהוקמה במטרה לשקם פיזית, 

נפשית וחברתית, ילדים, נוער ובוגרים באמצעות 
פעילות ספורט אתגרי ונופש פעיל חוץ מועדוני, 

קיימו אירוע התרמה בבית יד לבנים ברעננה.
האירוע היה במעמד הרב הראשי של אנגליה, 
הרב סיר ג’ונתן זקס וראש העיר רעננה, נחום 
חופרי, וכלל מופע חגיגי של מקהלת ‘שבתון’ 

שהגיעה במיוחד לרגל האירוע מאנגליה בהרכב 
של החזנים רבי ל. רוזנפלד מלונדון, ש. קריימר 
מניו יורק, ג. טורגל מלונדון ובהנחיה מוזיקלית 

של סטפן לוי.

מבצע התרמה משותף 

לעמותת ידידי בית החולים לוינשטיין 

ורשתות רבוע כחול ישראל

עמותת הידידים של בית החולים לוינשטיין 
קיימה מבצע התרמה משותף עם רשתות 
הריבוע הכחול: “מגה”, “מגה בעיר” ו”שפע 

שוק”, במסגרתו יכלו לקוחות הרשתות לתרום 
2 ₪ על כל קניה בכל סניפי הרשת באזור 
השרון. הכנסות המבצע שנערך בחודש יוני 

ב-17 סניפים באזור רעננה, כפר סבא והרצליה, 
ישמשו לבניית מגדל אשפוז חדש לטובת פצועי 

צה”ל, נפגעי תאונות הדרכים, פעולות טרור, 
המאושפזים בבית החולים ובני משפחותיהם.  

ארז מלצר, יו”ר עמותת ידידי בית לוינשטיין 
אמר כי “הירתמותן של חברות מסחריות 

לפעילות למען מאושפזי בית החולים, הינה 
חיונית ומסייעת לקידום בנית המגדל לטובת 

המאושפזים ובני משפחותיהם”. 
שולה מליק, מנהלת עמותת הידידים של בית 
לוינשטיין, שיבחה את הירתמותה של קבוצת 

הריבוע הכחול ואמרה כי כבר מדובר במסורת 
של פעילות משותפת של הרשת ועמותת 

הידידים למען המאושפזים: “בשנים הקודמות 
הצלחנו להתרים בסניפי רשתות הריבוע הכחול 

סכומי כסף נכבדים שסייעו רבות לרווחת 
המאושפזים בבית החולים השיקומי”. 
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פרופ’ הרט שלום

כל הכבוד על הארוע אתמול.

הרגשתי גאווה רבה שבית לוינשטיין הינו של הכללית.

הצלחת להרים ארוע יוצא דופן אשר נגע לכלל 

הקהל הרב שנכח וגרם לו להנאה רבה.

מסור הערכתי הרבה לכל הצוות ולעמותה.

בברכה

דר’ אורית יעקבסון, סמנכ”ל

ראש חטיבת קהילה

 למעלה מ-2 מיליון ₪

נאספו באירוע ההתרמה 

השנתי של העמותה
 האירוע שהתקיים באמפי פארק רעננה 

כלל הופעה מיוחדת של ריטה 

למעלה מ-2 מיליון ₪ נאספו לטובת מאושפזי 
בית חולים לוינשטיין ומשפחותיהם במופע 

“רמזים” של הזמרת ריטה שנערך בחודש יולי 
באמפי פארק רעננה. במופע ההתרמה אותו 

ארגנה עמותת הידידים של בית לוינשטיין 
שבראשה עומד איש העסקים ארז מלצר ואשר 

מנוהלת על ידי שולה מליק, השתתפו למעלה 
מ-4,000 איש. 

ערב ההתרמה, נערך בסימן חגיגות חמישים 
השנה לבית החולים.  

במסגרת המופע המיוחד, וככל הנראה אחד 
מאירועי ההתרמה הגדולים שנערכו בארץ, אירחה 

ריטה את הזמרת מירי מסיקה והשתיים ביצעו 
שירים מהאלבום השביעי של ריטה, “רמזים”, 
וכן את להיטיה הגדולים של ריטה. ההכנסות 

מהכרטיסים להופעה, כולן קודש להקמת מגדל 
אשפוז חדש ההולך ונבנה בימים אלו בשטחו של 

בית החולים. 
ארז מלצר, יו”ר העמותה, נשא ברכה מרגשת עם 
תחילתו של הערב, מורכבת כולה ממילות שירים 
של הזמרות ריטה ומירי מסיקה. בין המברכים היו 

גם שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק )בוז’י( 
הרצוג וראש העיר רעננה, נחום חופרי. 

פרופ’ יעקב הרט, מנהל בית החולים, חשף טפח 
מרגש מתהליך השיקום לו שותפים המאושפזים 

והצוות, וסיפר על ההתקדמות בשיקומה של 
השייטת יסמין פינגולד שהגיעה לבית החולים 

במצב קשה ולאחרונה נשאה בגאון את הלפיד 
בטקס הפתיחה של המכבייה. 

אחד משיאי הערב היה הקרנת סרטון על הילד 
אביהו קריצר שנפצע אנושות בתאונת דרכים 

בהיותו רק בן 3 והיה מחוסר הכרה מספר חודשים 
ובזכות הנחישות של הצוות הרב-מקצועי והמסור 

של לוינשטיין, של אביהו ושל הוריו, הוא חזר 
לחיים, למשפחתו, לביתו וחגג לאחרונה את טקס 
בר המצווה. רגע מרגש ביותר היה כשאביהו עלה 

לבמה והגיש למנהל בית החולים זר פרחים וסיכם 
הכל במשפט קצר: “אני אוהב אותך”.

באירוע, שנערך בחסות בנק הפועלים ובשיתוף עם 
חברת דואר ישראל, נראו בין השאר ח”כ אופיר 

פינס, ח”כ זאב ביילסקי, זאב וורמברנדט, עמי 
אראל, ד”ר דוידסון, גיל סמסונוב, יקי ודמני, דודי 

ויסמן, מנחם עינן, אבי הוכמן, רמי שביט, דוד פורר, 
ד”ר יוסי בכר, עופר חודורוב ועוד רבים אחרים.

שולה מליק וארז מלצר, מנכ”לית ויו”ר עמותת הידידים 

אירוע משותף עם עמותת אתגרים: שולה מליק ומקהלת שבתון



ביקרו בבית החולים לוינשטיין במסגרת הפנינג פורים 
שארגנה עמותת “בראשית”

נבחרת כוכבי “הישרדות איי הפנינה”
והסטנדאפיסט נאור ציון

את  לפספס  היה  אפשר  אי  האחרון  בפורים 
אווירת השמחה ששררה במסדרונות בית החולים 
במטרה  שהוקמה  “בראשית”,  עמותת  לוינשטיין. 
לסייע למשפחות מועטות יכולת בישראל, הפכה 
לה למנהג לקיים אירוע  לכבוד חג הפורים בבית 

החולים לוינשטיין שכל כולו תרומה. 
את  העמותה  קיימה  בה  התשיעית  השנה  זו 
האירוע עבור בית חולים לוינשטיין. השנה הביאו 
חברי העמותה את נבחרת כוכבי העונה הנוכחית 

של תוכנית המציאות “הישרדות איי הפנינה”: 

יחד עם הסטנדאפיסט

האומנים עברו יחד עם חברי העמותה בליוויו של            
בין המחלקות השונות של בית החולים, שרו, שימחו, 
למטופלים,  מנות  משלוחי  וחילקו  הצטלמו 
בני משפחותיהם וצוות העובדים בבית החולים. 
תהלוכת האומנים לא פסחה כמדי שנה גם על 
יחידת טיפול נמרץ של בית החולים בה מאושפזים 
חולים מחוסרי הכרה או כאלה הנמצאים בהכרה 
במיוחד  רבה  אנרגיה  השקיעו  שם  מינימאלית, 
וההתרגשות של המשפחות והצוות הייתה גדולה. 
במהלך היום הוצבו בבית החולים עמדות משחק 
ומתקנים מתנפחים, דוכני מזון ושתייה ללא תשלום, 
וכן שולבו ליצנים ומפעילי קהל. אירוע הערב כלל 
מופע מוסיקלי של הזמרים קובי אוז, יעל מישר 

והפנטומימאי חנוך רוזן.

אנסטסיה, אריק, סיון, אפרת, נסרין, מאיר, נטע-לי, איתי, גל ואיגור
נאור ציון.

המתופף אייל,

לב
ה

ל 
כ

מ

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל



בשנות ה-70 פותח בלוינשטיין סולם הערכה קוגנטיבית המאפשר לקבוע תוך חצי שעה את המצב הקוגנטיבי של המטופל

עובדי בית החולים לוינשטיין נרתמו למען תושבי הדרום:

יריד בעלי עסקים מהדרום התקיים במתחם 
בית החולים 

בימי מבצע "עופרת יצוקה" בהם הלחימה בעזה היתה בעיצומה ותושבי הדרום ספגו ללא הרף את 
הרקטות שהפרו את שגרת חייהם, החליטו עובדי בית החולים לוינשטיין, לעשות מעשה ולהפגין את 

תמיכתם בתושבים. 
יוזמה ברוכה של העובדים בגיבוי הנהלת בית החולים, הביאה לפנייה לבעלי עסקים מהדרום שעסקיהם 
היו סגורים באותה תקופה זמן רב בשל האירועים, על מנת שישתתפו ביריד שהתקיים במתחם בית 
החולים ויציעו למכירה את מרכולתם. ביריד ניתן היה למצוא בין השאר: מוצרי ביגוד, הנעלה, ממתקים, 

צעצועים, פרחים, תשמישי קדושה, אביזרי ספורט, תכשיטים ועוד.
גולת הכותרת של היריד הייתה מספרה מאולתרת שהוקמה בין כותלי בית החולים וסיפקה שירותי 
ומניקור במחירים אטרקטיביים במיוחד למאושפזים, בני משפחותיהם  וכן פדיקור  תספורת, פן, צבע 

והצוות הרפואי. 
עם  יחד  סייר  חופרי  החולים.  בית  עובדי  שיזמו  ביריד  הוא  אף  ביקר  רעננה,  העיר  ראש  חופרי,  נחום 
מנהל בית החולים, פרופ' יעקב הרט, בין הדוכנים השונים והתרשם מאוד מהיוזמה הברוכה ואף שמע  

ממספר בעלי עסקים על התמודדותם עם המצב.
פרופ' יעקב הרט ציין במהלך הסיור: "אני גאה בעובדי בית החולים לוינשטיין שיזמו את הפנייה לתושבי 
באיכות  ומותג  למושג  שהפך  שיקומי  חולים  בית  הינו  שלנו  החולים  בית  היריד.  קיום  לצורך  הדרום 
וידוע בזכות הצלחותיו הרבות בשיקום המקרים הקשים ביותר מכל רחבי הארץ. אני שמח  השיקום 

שהפעם יכולנו לתרום את חלקינו גם לשיקום של אנשים בריאים".

עמותת מיל”ה החלה להופיע בהתנדבות בפני מאושפזי 
בית החולים לוינשטיין

עמותת מיל”ה - המרכז הישראלי למקהלות וחבורות זמר, החלה בסדרת הופעות בהתנדבות בפני 
בפני  ומרגשת  ראשונה  הופעה  קיימה  העמותה  לוינשטיין.  החולים  בבית  השונות  המחלקות  מטופלי 
מאושפזי המחלקה לשיקום עמוד שדרה. מחלקה זו הינה המחלקה הגדולה בישראל לשיקום נפגעי 

השדרה, ומספקת טיפול כוללני הנדרש בפגיעות שונות בעמוד השדרה ובחוט השדרה.
“היענות חבורות הזמר מכל רחבי הארץ הייתה מיידית”, מספר אבי פיינטוך, מנכ”ל מיל”ה, “תוך ימים 
נוספת של  לנו רשימה  ויש  לכל השנה  מועדים  לפי  ספורים הצלחנו למלא את רשימת המתנדבים 
חבורות זמר בהמתנה, המעוניינות להופיע בבית החולים לוינשטיין. אנו רואים במופעים אלה חשיבות 

רבה ופעילות שלנו לתרומה לקהילה”.
יו”ר עמותת מיל”ה: “בעקרונות היסוד של הקמת העמותה מדובר על מופעי התנדבות  דורון שנקר, 
בבתי חולים ואני מברך את החבורות שנענו לבקשה זו שלנו, הן בבית החולים לוינשטיין והן במחלקה 

השיקומית של הדסה הר הצופים”.
פרופ’ יעקב הרט, מנהל בית החולים לוינשטיין, מציין כי המטופלים בביה”ח לוינשטיין שוהים לעיתים 
תקופה ארוכה עד לשיקומם וחזרתם לבית ולקהילה, ובתקופה ארוכה זו, בית חולים הוא ביתם. “אנו 
עושים כל שביכולתנו על מנת להשכיח ממטופלינו ולו במעט את מכאוביהם ואת שגרת יומם בבית 

ההופעה הראשונה בפני המחלקה לשיקום נפגעי החולים ושמחים על הבחירה של עמותת מיל”ה לקיים הופעות שירה בקרב המחלקות שלנו”.
שדרה בבית החולים לוינשטיין. צילם: יחסי ציבור.
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ילדכם ואתם הייתם מעורבים בתאונה/חבלה. ממחקרים רבים בנושא וכן מניסיוננו הרב בשיקום ילדים 
“נורמאליות”  שהינן  והתנהגותיות  רגשיות  לתגובות  לצפות  יש  בד”כ  דרכים,  תאונות  לאחר  המגיעים 

כתגובה לאירוע הטראומטי שזה עתה חווה ילדכם.  

ובד”כ חולפים עם הזמן. אולם לעיתים הילד  זמן מה  יכולים להמשך  ילדכם  ותפקוד  השינויים בהתנהגות 
ממשיך להציג את השינויים לאורך זמן והם עלולים גם להתגבר ולפגוע בתפקודו בתחומים שונים.

בין הגורמים החשובים ביותר המשפיעים לטובה או לרעה על חזרתו המהירה של הילד שהיה מעורב בתאונה 
לתפקוד רגיל נמצא את תגובת ההורים.

תגובות ההורים מושפעות מגורמים שונים וגם מהידע שעומד לרשותם על הפציעה, על תגובות התנהגותיות 
שלאחריה, ובעיקר מה לעשות ומה לא לעשות בימים ובתקופה הראשונה שלאחריה.

להלן רשימת חלק מהתגובות שאפשר להבחין בהן אצל ילדים לאחר תאונה/פציעה: 

פלשבקים  או  בלילה  וסיוטים  חלומות  של  בצורה  המפחיד  האירוע  של  חודרניים  וזיכרונות  	• תמונות 
בזמן ערנות.  

להתבטא  עלול  אשר  דבר  מהוריו  להיפרד  מתקשה  הילד  כמו:  חלפו  שכבר  התנהגויות  של  	• חזרה 
בסירוב ללכת לבית הספר/לגן, רצון לישון עם הוריו במיטתם בלילות. תופעות כגון הרטבה לילית, מציצת   

אצבע וכו’.  
	• הימנעות מפעולות או מצבים שונים הקשורים לאירוע התאונה/פציעה כמו: חשש לחזור ולרכב על אופניים,
לחצות כבישים, לצאת מהבית. הימנעות של הילד ומשפחתו לדבר על האירוע מתוך כוונה “לרצות לשכוח   

את מה שאירע”.  
	•יתכנו קשיים בקשב וריכוז, ירידה בהישגים לימודיים, עצבנות ורגישות יתר.

	•ריבוי תלונות גופניות כמו: כאבי בטן וראש )ללא קשר לפציעה(.

כיצד לנהוג לאחר תאונה 
או פציעה של הילד

ם
רי

הו
 ל

ם
פי

טי

מאת: ד”ר משה ורדי, מנהל היחידה לילדים נפגעי תאונות 
וטראומה ומנהל היחידה הפסיכיאטרית בבית החולים לוינשטיין

מה כדאי לעשות: 

לחזור במהירות האפשרית לשגרה הקודמת 
לתאונה כלומר: ללכת לבית הספר או לגן, 

לחוגים וכו’.

לאפשר לילדכם להביע פחדיו ולהבינם. לא 
להסתפק ב: “אתה לא צריך לפחד”. 

לעודד אותו להתמודד לבד עם הפחדים כפי 
שנהג לפני התאונה ולהתגבר עליהם.

מתי לפנות לייעוץ מקצועי? לרוב כדאי לפנות כאשר עבר חודש מאז האירוע ואין שיפור במצבו של הילד או כאשר יש שינוי ופגיעה משמעותית בתפקוד 
של הילד מבחינה התנהגותית, לימודית או חברתית לאחר האירוע.

בבית החולים לוינשטיין פועל מרכז לילדים נפגעי תאונות וטראומה. המרכז הינו מרפאה רב-מקצועית המתמחה באבחון וטיפול נוירו פסיכולוגי ונוירו 
פסיכיאטרי של ילדים שנפצעו בתאונות )בעיקר תאונות דרכים( פיגועי טרור ומלחמה, ומצבי טראומה אחרים. 

ילדים אלו מציגים לאחר האירוע הטראומטי סימפטומים פיזיים והתנהגותיים הפוגמים בתפקודם הלימודי החברתי והמשפחתי.
בתחום התמחותה המקצועי היא יחידה במינה בארץ, והיא באה לענות לצרכים שלא נמצא להם מענה עד להקמתה ב-1991. עד כה טופלו בתחנה 

אלפי ילדים מכל רחבי הארץ. גיל הילדים נע בין גיל 3-19 שנה.  

מה לא כדאי לעשות: 

לנסות לפצות את הילד ולפנקו, לשמור עליו יתר 
על המידה, או לרחם עליו.

לאפשר לו לישון איתכם במיטה כי הוא פוחד או 
כי אתם פוחדים.

להזהיר את הילד כל הזמן מסכנות. כך אתם 
מגבירים את פחדיו.

לא לעודד את הילד להתמודדות וקבלת 
אחריות ולעשות דברים במקומו.

טיפים להורים

ד”ר משה ורדי
צילום: פביאן קולדורף

בית חולים לוינשטיין                   גיליון יובל
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מחלקה 4
פרופ’ הרט 

מנהל בית החולים לוינשטיין

תודה
מילה קטנה, אך יקרה

על כתף שנתנה לזו שכל כך נזקקה לעזרה.
תודה על הטיפול המקצועי והמעולה, 

שזכיתי לקבל.
תודה על החיים שניתנו לי מחדש,

על האהבה והאכפתיות, שהרעפתם עלי.
תודה לצוות הרב-מקצועי הנפלא 

של מחלקה 4, שהשקיעו מאמץ משותף 
כדי להחזירני לתפקוד מלא.

לצוות הרופאים בניהולו של פרופ’ כץ: 
ד”ר ואדים, ד”ר מרינה, ד”ר אירנה.

לצוות הסיעודי ולכוחות העזר, בניהולן של 
אורה פילו ותמי פולק.

במיוחד תודות: לדימה, אלכס, נור, תאר, נחום, 
יורי, יאיר, מרעי, לאה, עדנה, דוד, שושי, אנה, 

הנלה, מילה, נג’ואה, סובחיה, נורית, עדי, 
בילהה, רפעת, מיכאל ואיהם.

אסיים,
“דומה שבחברה כזאת, אין לנו במה להתבייש 

ולהשומע ינעם”
“הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו” )ישעיהו כ”ב(

אוהב ואזכור תמיד,

משדרות

מ.פ.

12/05/09 לכבוד
פרופ’ הרט, מנהל בית חולים בית לוינשטיין

הנדון: מכתב תודה

שמי י.ל. אושפזתי לפני כ-7 חודשים במחלקה 4 
עקב סינדרום גיליאן ברה.

ברצוני להביא לידיעתך את שביעות רצוני המלאה 
מהטיפול שקבלתי במחלקה 4, בניהולו של פרופ’ כץ.

כמו כן, ארצה לציין לטובה את מסירותה של 
האחות הראשית, אורה ובאותה נשימה, ארצה 

לשבח את כל צוות האחים, האחיות והסניטרים.
בנוסף, הטיפול המצוין במחלקת הפיזיותרפיה ראוי 
לציון לשבח ובמיוחד אחמד ופלביה, אשר ליוו אותי 

לאורך כל הדרך, בטיפול מסור מאין כמוהו.
ולסיום, ברצוני להודות לצביקה, המטפל בריפוי 

בעיסוק, שהתגלה כמקצוען ומסור בצורה 
בלתי רגילה.

נכנסתי שוכב במיטה ואני יוצא בהליכה, הודות 
לטיפול המסור אותו קיבלתי.

בברכה,

י.ל. 

ה
וד

ת
בי 
ת
מכ

לכבוד 
פרופ’ יעקב הרט, מנהל בי”ח לוינשטיין

הנדון: מכתב הערכה ותודה.

בעלי ח.ס. שהה בבית חולים “בית לוינשטיין” 
כשמונה חודשים. המשבר האישי והמשפחתי 

אותו עברנו, הדאגה והסבל היו מנת חלקנו 
במשך כל אותה תקופה.

מיותר לציין כי במיוחד בתקופה מורכבת זו, 
תפקידו של הצוות המטפל היה והינו קריטי 

לשיפור מצבו של החולה כמו גם לשיפור 
הרגשתנו וביטחוננו לאור הנסיבות הקשות.

אי לכך ברצוני להביע בשמי ובשם משפחתי 
את הערכתנו העמוקה לצוות מחלקה 5 

המסור, ובפרט ברצוני לציין לשבח את פועלו 
של מר רומן אדינייב היקר שעבורנו היה פשוט 

מלאך בלבן.
מעבר להגדרת התפקיד הספציפי שלו, רומן 

השכיל לגלות אכפתיות והבנה בלתי רגילים הן 
כלפי בעלי המאושפז והן כלפי המצב הרגיש 

שלנו, והכול במסירות ובסבלנות אין-קץ.
את כל פעולותיו הטיפוליות ביצע תמיד 

ברגישות רבה ותמיד עם חיוך, כשטוב הלב 
והאישיות הנפלאה של מר אדינייב רק 

מוסיפים מימד נוסף ואנושי ליחס האישי והחם 
שהיה לו כלפניו וכלפי מטופליו האחרים.

לא נותר אלא לומר תודה ענקית מעומק הלב. 
אשרי המוסד המחזיק בשורותיו עובדים כה 

מסורים וקשובים לצורכי המטופל ומשפחתו, 
וכה מיומנים במלאכה החשובה והרגישה הזו 

כמו מר רומן אדינייב, שתרומתם למוניטין הרב 
שיש לבי”ח לוינשטיין כמוסד השיקומי הטוב 

ביותר בארץ - הינה תרומה מכרעת.
אנו ממליצים בכל פה על רומן כעובד מסור, 
חרוץ ומשקיען ברמות הגבוהות ביותר, והננו 

בטוחים שכל מי שימצא לנכון להעסיק אותו - 
יצא נשכר ומרוצה ביותר. נשמח מאוד להמליץ 

גם בעל פה בפני כל מי שיהיה מעוניין 
לשמוע על סגולותיו ותרומתו של מר אדינייב 

מהתרשמות בלתי אמצעית.

בכבוד רב,

חיפה

27 ינואר 2009

א.ח. ומשפחתה

לכבוד
פרופ’ הרט, מנהל בית החולים לוינשטיין

מאת: ט.א.
הנדון: מכתב תודה

לפני כשנה נפגעתי קשה בתאונת דרכים 
ואושפזתי אצלכם במחלקה 6, כחצי שנה, 

מתאריך 17/7/08 ועד 31/12/08 , ומאז ועד 
היום נמצאת במחלקת אשפוז יום.

ברצוני להביע את תודתי והערכתי לעשייתכם 
המבורכת, לרמת הטיפול והשיקום הגבוהות, 
ליחס החם, ולחלקת אלוהים הנפלאה אותה 

אתה מנהל.
מחלקה 6 בכללותה, היוותה לי בית חם ואוהב 

החל מפרופ’ איסקוב שליווה את כל תהליך 
הטיפול, ונתן יחס חם, אישי, מקצועי ובגובה 

העיניים, דרך האחות האחראית עליזה רחמן, 
והסגנית גיטה פרנקו שמנהלות את ענייני 

המחלקה בנועם, באהבה, בחכמה וביעילות. 
כוח העזר וצוות האחיות, אשר עושים עבודת 

קודש.
מורגשת האכפתיות האמיתית בכל דבר, מקטן 

ועד גדול, החל מהחיוך והנועם וכלה בדאגה 
אמיתית ויומיומית לצרכי המאושפזים.

ברצוני לציין במיוחד את האחיות: יהודית לבל, 
אסתי סולומון, שרה כהן, וסמירה, אשר טיפלו 
בי באהבה גדולה ובמקצועיות, וכן את חאלד 

כוח העזר.
בנוסף ברצוני לברך על אישה מיוחדת, 

המרפאה בעיסוק הדס, אשר נותנת טיפול 
ברמה מקצועית ובאהבה שהם מעל ומעבר, 

ובכלל לא מובנים מאליהם.

ולסיום ברשותך, ברצוני להודות מעומק 
ליבי לד”ר א.פרידמן היקר, אשר ליווה אותי 

ואת התהליך המורכב אשר עברתי, באהבה, 
בנתינה ובמסירות שאין לה אח ורע.

באכפתיות שהיא מעבר לכל הגדרת תפקיד, 
במקצועיות והבנה ברבדים העמוקים ביותר 

של הגוף, הנפש והחיבור שבניהם.
גישתו זו וטיפולו המסור והמבורך תרמו תרומה 

גדולה להחלמתי המהירה, ובטוחתני, שגם 
להחלמת של מאושפזים רבים נוספים.

בית לוינשטיין הוא אכן חלקת אלוהים קטנה 
ומופלאה.

תודה רבה על הכול ויישר כוח.

01/05/09

ט.א.

מחלקת שיקום נפגעי שדרה בביה”ח לוינשטיין הינה המחלקה הגדולה ביותר בארץ

לד”ר שוורץ

“הכתר שלי נמצא בליבי ולא על ראשי
הוא אינו משובץ יהלומים ואבני-חן ואי אפשר 

לראותו הכתר שלי נקרא שביעות רצון
וזהו הכתר שרק לעיתים רחוקות נהנים ממנו 

מלכים...” )שייקספיר(

תמיד גילית כלפי יחס אישי ולבבי,
מהול באכפתיות ומאוד אנושי,

הטיפול שנתת לי היה ללא רבב,
את נעימת הליכות ובעלת לב של זהב.

ואני הייתי כל כך חולה, 
אך הסרת מליבי כל פחדים וחששות, הבנת 

אותי ועזרת עם המון סובלנות,
הרי ידוע שמילה טובה ולטיפה - עוזרים לא 

פחות מכל תרופה.

דיברת אלי והרגעת בדבריך 
- לא מספיק ללמוד רק רפואה, 
לעבור מבחן או לשמוע הרצאה, 

צריך להיות גם אנושי ולתת קצת סימפטיה, 

וזה מה שהופך אותך לרופאה מעולה!

התודה על טיפולך המסור - שאי ראשך גאווה,
יישר כוח, המשיכי את עבודתך החשובה 

בנאמנה.

יוני 2009

מ. א.
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ביה”ח לוינשטיין מציין השנה עשור להפעלת סדנאות בטיחות בדרכים להגברת המודעות לנושא בקרב בני נוער

מעריב 6.7.09

הארץ, גירסא אנגלית 14.5.09

ישראל היום 24.6.09




