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ראש השנה מביא עמו אווירת התחדשות והתחלה חדשה והוא זמן נפלא לשתף אתכם בהישגינו הרבים בשנה 

האחרונה. 

בית חולים רעות עמד באופן מלא ובהצטיינות ביעדי משרד הבריאות בדו"ח מדדי האיכות הלאומיים גם בשנה 

למצוינות מקצועית  החולים  בית  סגל  והבלתי מתפשרת של  זה מבטא את המחויבות העמוקה  הישג  החולפת. 

ועמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר למען מטופלינו ובני משפחתם.

במסגרת ההשקעה בפיתוח מנהיגות רפואית, אני מברך את המתמחים שלנו בשיקום שעברו את בחינת ההתמחות 

ואת הרופאים המוכשרים שהצטרפו לתכנית ההתמחות בשיקום, שנחשבת לאחת המבוקשות בתחום. החל מהשנה 

אנו מוכרים גם להתמחות רופאים בשיכוך כאב. כבית חולים שיקומי אוניברסיטאי מוביל, אני גאה על תרומתנו 

למערכת הבריאות בישראל בהכשרה ובהוראה אקדמית ברמה הגבוהה ביותר של מאות סטודנטים לרפואה, לסיעוד 

ולמקצועות הבריאות.

רעות גם מעודד את הספורט ההישגי עם בחירתנו לנותני החסות הרפואית לנבחרת השחייה הפראלימפית של 

ישראל שהינה המעוטרת ביותר במדליות ובהישגים באליפויות הבין־לאומיות. שיתוף הפעולה כולל ליווי, טיפול, 

ייעוץ ותמיכה לשחיינים בהובלת פרופ' רפי חרותי, ראש חטיבת השיקום בבית החולים ומי שמלווה את הנבחרת 

מזה שנים בהתנדבות.

בשנה החולפת, המשכנו בקידום ובפיתוח התשתיות למען רווחת המטופלים. בין היתר, שיפצנו את מחלקת אשפוז 

יום שיקומי, השקנו אתר אינטרנט חדש לבית החולים ושדרגנו את מערכת האינטרנט האלחוטית במטרה לשפר את 

מהירות וחווית הגלישה עבור מטופלים ועובדים. כמו כן אנו מובילים תהליך לפיתוח מערכת בינה עסקית שתסייע 

לנו בניהול ובניתוח מידע באופן מיטבי לקבלת החלטות ניהוליות מושכלות. 

גם בשנת תש"ף נמשיך בתנופת עשייה. בחודשים הקרובים נפתח את מרכז רפואי רעות בקהילה בקרית גת - 

השלוחה הראשונה של בית החולים מחוץ לקמפוס הראשי בתל־אביב. מרכזי רעות בקהילה מיועדים לממש את 

הזכות לקבלת שירותי שיקום, המצויים בחסר ניכר בפריפריה של ישראל. במרכזים הללו נעניק שירותי שיקום רב 

מקצועיים איכותיים )אשפוז יום שיקומי( לצד טיפולי מרפאה ושירותי רפואה משלימה על ידי טובי המומחים שלנו. 

בקרוב נחנוך גן משחקים חווייתי ורחב ידיים שיכלול מגוון מתקנים מונגשים המותאמים לילדים המאושפזים. כמו 

כן, נפעל להרחבת המחלקות לשיקום נשימתי ולשיקום גריאטרי, נוסיף מיטות ונשדרג את התשתיות, על מנת לתת 

מענה לצורך האדיר בשירותי האשפוז שלנו. 

ומקצועי, חדור מסירות,  והחדשנות בכל תחומי העשייה מתאפיינת במכנה משותף: סגל מחויב  תנופת הפיתוח 

הרואה בעבודתו שליחות מן המעלה הראשונה. 

בברכת שנה טובה ומוצלחת, בריאות איתנה ואושר לכם וליקירכם. 

קוראים יקרים,

 ד”ר דב אלבוקרק
מנהל המרכז הרפואי שיקומי 

רעות בתל אביב
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מנהל בית החולים, 
ד"ר דב אלבוקרק: 

"בישראל קיים פער מהותי 
בזמינות ובנגישות של 

שירותי שיקום בכל הארץ 
ובאופן מיוחד בפריפריה. 

תושבים בדרום הארץ 
נאלצים להגיע למרכז, גם 

לבית החולים שלנו בתל 
אביב, על מנת לקבל טיפול 

שיקומי איכותי" 

גם  מתרחב  ת"א  רעות  שיקומי  חולים  בית 

הקרוב  בנובמבר  להשיק  וצפוי  לפריפריה 

"רעות  השם  תחת  הארץ  בדרום  חדש  שירות 

בקהילה". זאת לאחר זכייתו במכרז של ג'וינט 

ישראל אשל ומשרד הבריאות להקמת יחידות 

משגב בפריפריה. מדובר במכרז הכולל הקמת 

רשת של מרכזי שיקום חדשים בפריסה ארצית 

המופעלים על ידי גופים שונים.

ייפתח  החולים  בית  שיפעיל  הרפואי  המרכז 

.2019 בנובמבר  גת  בקריית  העיר  לב  בקניון 

בית  של  שלוחה  שיהווה  רפואי  במרכז  מדובר 

בית החולים 
מתרחב לפריפריה 

מקים את מרכז רפואי ׳רעות בקהילה׳ בקריית גת שיציע מגוון טיפולים 
של מומחי בית החולים לקהל הרחב. המרכז צפוי להיפתח בנובמבר 2019, 

ובהמשך ייפתח מרכז דומה גם באשדוד.
צילומים: גיל דור

בקהילה

המרכז יציע טיפולי פיזיותרפיה
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הפועל  בישראל  מסוגו  והגדול  הוותיק  החולים 

בתל אביב. בהמשך, מתוכננת הקמתו של מרכז 

רפואי נוסף גם באשדוד. את המרכזים החדשים 

יאייש הצוות הרב מקצועי מבית החולים. 

חולים  בית  הינו  רעות  שיקומי  חולים  בית 

לרפואה  לפקולטה  המסונף  אוניברסיטאי 

בהכשרה  עוסק  אביב,  תל  באוניברסיטת 

והוראה אקדמית והינו המרכז השיקומי הגדול 

מיטות  כ-360  החולים  בבית  בישראל.  מסוגו 

דוגמת  ומכונים  מרפאות  של  מגוון  מערך  לצד 

לטיפול  מכון  כאב,  מכון  שיקומי,  יום  אשפוז 

רפואה  מיני,  ושיקום  טיפול  אכילה,  בהפרעות 

משלימה ועוד. 

את  ישרת  גת  בקריית  החדש  הרפואי  המרכז 

האוכלוסייה המתגוררת בעיר ובסביבתה ויציע 

מגוון טיפולים במתכונת של אשפוז יום )טיפול 

בשבוע(  פעמים  מספר  אינטנסיבי  מקצועי  רב 

השלישי  הגיל  על  בדגש  מרפאתי,  טיפול  לצד 

מעקב  שיוצעו:  הטיפולים  בין  לצעירים.  וגם 

פיזיותרפיה,  ושיקומי,  גריאטרי  רפואי  וטיפול 

רפואה  תקשורת,  קלינאות  בעיסוק,  ריפוי 

קבוצות  שיקומית,  יוגה  שיקומית,  משלימה 

לייעוץ בנושאי תזונה ומניעת נפילות ועוד.

ד"ר  החולים,  בית  מנהל  המהלך  על  הרחיב 

הרפואה  באיכות  "ההתפתחות  אלבוקרק:  דב 

בישראל מובילה להצלת חיים והארכה מבורכת 

מאפשרת  השיקום  רפואת  החיים.  בתוחלת 

שיפור דרמטי באיכות החיים של חולים לאחר 

סרטן  חולי  דרכים,  תאונות  נפגעי  מוחי,  אירוע 

בזמינות  מהותי  פער  קיים  בישראל  ועוד. 

הארץ  בכל  שיקום  שירותי  של  ובנגישות 

בדרום  תושבים  בפריפריה.  מיוחד  ובאופן 

הארץ נאלצים להגיע למרכז, גם לבית החולים 

שלנו בתל אביב, על מנת לקבל טיפול שיקומי 

איכותי. 

"רפואת השיקום היא קריטית עבור מי שזקוק 

הסיכון  עולה  מתאים,  טיפול  בהיעדר  לה. 

להתדרדרות במצבו של המטופל עד לכדי מצב 

המאפשר  הזדמנויות  בחלון  מדובר  סיעודי. 

למטופל לחזור לשגרת חייו וליהנות מעצמאות 

תפקודית הכוללת עבודה, משפחה וחיי קהילה. 

"אני מברך על שיתוף הפעולה הפורה של בית 

החולים עם ג'וינט ישראל אשל, משרד הבריאות 

וחברת ביג מרכזי קניות במטרה להנגיש שירותי 

הדרום.  לתושבי  ומקצועיים  איכותיים  שיקום 

מרכזי רעות בקהילה מיועדים לממש את הזכות 

ישראל  במדינת  אזרח  לכל  המוקנית  לשיקום 

הזה  ואני מקווה שהצלחת הפרויקט המאתגר 

נוספים  מרכזים  להקמת  הדרך  את  תסלול 

בדרום ובצפון". 

"רעות  אשל:  ג'וינט  מנכ"ל  היימן,  יוסי  לדברי 

בשירותי  למחסור  מענה  לתת  נועד  בקהילה 

שיקום גריאטרי בישראל. מחסור שעלול לגרום 

להידרדרות בתפקוד של הזקן, לעלייה בתלות 

כדי  עד  חוזרים,  באשפוזים  ובצורך  באחרים, 

אשפוז במוסדות.

משרד  עם  שפיתחנו  השישי  המרכז  "זהו 

הבריאות מבין שמונה מרכזים סך הכל שיוקמו 

עד סוף השנה, ויהוו תוספת משמעותית של 30 

אחוזים למרכזי השיקום הקיימים היום בארץ.

עם  הפורה  הפעולה  שיתוף  על  שמחים  "אנו 

בית חולים שיקומי רעות, שיפעיל גם את מרכז 

השיקום שעתיד להיפתח בהמשך באשדוד".

טיפול ביוגה שיקומית
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בחודש מאי האחרון, יובל דהאן )49( מתל אביב, 

עלה לגג דירת הפנטהאוז שלו בקומה התשיעית 

כדי להתקין דוקרנים נגד יונים. לפתע, הסולם 

דרך  חדר  מתחתיו,  לקומה  נפל  ויובל  התנדנד 

שכניו  של  במרפסת  האלומיניום  פרגולת 

באותו  שהו  השכנים  הרצפה.  על  והתרסק 

הזמן בחופשה, וכך הוא נותר שכוב על הרצפה 

במשך כ-45 דקות, נאנק מכאבים וזועק לעזרה. 

שכן מאחת הדירות שמע את קריאתו, הזעיק 

את כוחות ההצלה שפרצו לדירה והעבירו אותו 

להמשך טיפול רפואי בבית חולים איכילוב.

"עליתי לבד לגג כדי לבצע את התיקון, הסולם 

עף  שנייה  תוך  עצמי  את  ומצאתי  החליק 

זוכר כל פרט  "אני  יובל.  מחוץ לבניין", משחזר 

מהנפילה. שמעתי בום נוראי, הגוף שלי התקפל. 

נפלתי ישירות על עציץ ואיבדתי המון דם".

כשהוא  רעות  חולים  בבית  לאשפוז  הגיע  יובל 

סובל מפגיעה רב מערכתית: שבר באגן, שברים 

בחוליות עמוד השדרה ובצלעות ופגיעה בריאה.

ניצל  'קרה לו נס שהוא  "הרופא אמר לאשתי: 

נוסף  נזק  לזוז מנעה  בכלל, ההחלטה שלו לא 

בחוליות שהיה יכול להיות מסכן חיים או לגרום 

לשיתוק של הגוף'. הרופא אמר לי שיש לי מזל 

גדול ושאשתקם ואחזור לעצמי", סיפר. 

על  מספר  ילדים,  לשלושה  ואב  נשוי  יובל, 

"אחת  משפחתו:  שעברה  הקשים  הרגעים 

'בעלך  לה  ואמרה  לאשתי  התקשרה  השכנות 

במהירות  הביתה  הגיעה  היא  מהגג'.  נפל 

מהעבודה וכשראתה אמבולנסים ריקים עומדים 

בחוץ, היא חשבה שאני מת. מרגע שפרצו את 

הדלת, היא נתנה לי נשיקה ואמרה שהכל יהיה 

בסדר". 

יובל שיקום אינטנסיבי  במסגרת אשפוזו, עבר 

ריפוי  פיזיותרפיה,  טיפולי  שכלל  מקצועי  רב 

בעיסוק, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, במטרה 

הנס של יובל
יובל דהאן, 49, מתל אביב נפל מגג דירתו בקומה התשיעית אל מרפסת שכניו 

בקומה מתחתיו. השכנים שהו בחופשה ורק כעבור כשעה חולץ מהמקום 
כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. בתום תהליך שיקום מוצלח, שוחרר לביתו 

וביקש לחזור ולהתנדב בבית החולים

לשפר את יכולותיו ולהחזירו 

לעצמאות תפקודית.

בריא  אדם  "הייתי  יובל: 

על  אני   50 בגיל  ופתאום 

הכי  מהאיש  גלגלים.  כיסא 

לאיש  הפכתי  בעולם  חזק 

ברעות  הרגשתי  חלש. 

ביד  שמרגיש  תינוק  כמו 

ארצה  אני  שלו.  אמא  של 

להחזיר למקום הזה ולחזור 

כמתנדב". 

רופאת  גולדין,  דיאנה  ד"ר 

במחלקה  בכירה  שיקום 

הרחיבה:  יובל  אושפז  בה 

צעיר  באדם  "מדובר 

מוגבל  לפתע  עצמו  שמצא 

הצוות  של  התמיכה  ולכן 

חיונית  מאוד  היא  במחלקה 

לצד  השיקום,  בתהליך 

הטיפול  הרפואי.  הטיפול 

בחיזוק  התמקד  השיקומי 

כללית  סיבולת  השרירים, 

גוף  משקל  נשיאת  ותרגול 

חזרתו  לקראת  כהכנה 

התהליך  לאורך  להליכה. 

מוטיבציה  הפגין  יובל 

התמודדות  וכושר  גבוהה 

עם מצבו, הוא השתלב יפה 

גם  ועודד  במחלקה  מאוד 

שנמצאו  אחרים  מטופלים 

בתהליך שיקום". 

"הרופא אמר לאשתי 'קרה לו נס שהוא ניצל'". יובל דהאן בבית החולים רעות. 
צילום: אלבום פרטי
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ד"ר שגית ארבל אלון בפסגה הסינית בה הצטרף בית החולים לברית בתי 
החולים סין-ישראל 

המוסיקה מסייעת בשיפור יכולות מטוריות, שפתיות 
וקוגניטיביות. דנה פרנקלין סביון

מקדם  אביב  תל  רעות  שיקומי  חולים  בית 

בתקופה האחרונה מגעים מתקדמים לשיתופי 

להדרכות  סין  ברחבי  חולים  בתי  מול  פעולה 

ולמידה מקצועית על רפואת השיקום בישראל 

והטיפול הרב מקצועי הניתן בבית החולים.

ביקר  אלבוקרק,  דב  ד"ר  החולים,  בית  מנהל 

מובילים,  שיקומיים  חולים  בבתי  בבייג'ין 

הצוותים  עם  ומוצלחות  פוריות  פגישות  וערך 

פעולה  לשיתוף  דרכים  נדונו  החולים.  בבתי 

מקצועי  סמינר  וקיום  בישראל  ביקורים  בהן 

והדרכות.

כמו כן, בית החולים הצטרף לברית בתי החולים 

האחרון  ביוני  שהתקיימה  בפסגה  סין-ישראל, 

בפסגה  ייצגה  החולים  בית  את  בסין.  בצ'נגדו 

סגנית מנהל בית החולים, ד"ר שגית ארבל־אלון. 

הבריאות  משרד  מפעילות  חלק  הינה  הפסגה 

דנה פרנקלין־סביון, מטפלת מוסמכת במוסיקה 

החולים,  בבית  שיקומית  לפסיכולוגיה  במערך 

לתרפיה  אירופאי  בכנס  להרצות  הוזמנה 

אלבורג  באוניברסיטת  שהתקיים  במוסיקה 

ומטפלים  חוקרים  בהשתתפות  שבדנמרק, 

העולם.  מרחבי  במוסיקה  הטיפול  מתחום 

עסק  שנים,  לשלוש  אחת  המתקיים  הכנס, 

בטיפול  חדשים  ומחקרים  בפרספקטיבות 

ברפואת  במוסיקה  טיפול  בהם  במוסיקה, 

בנושא  עסקה  דנה  של  הרצאתה  השיקום. 

שונים  אספקטים   – רגש  ועד  'מנוירולוגיה 

נוסף  בתרפיה במוסיקה בבית חולים שיקומי'. 

על הרצאתה, השתתפה דנה בסימפוזיון בנושא 

נרכשות,  מוחיות  ופגיעות  במוסיקה  טיפול 

בהשתתפות חוקרים ממדינות שונות. 

בית החולים במגעים לשיתוף 
פעולה מול בתי חולים בסין

צלילי המוסיקה
דנה פרנקלין־סביון, מטפלת מוסמכת במוסיקה בבית החולים הוזמנה להרצות בכנס 

אירופאי לתרפיה במוסיקה שנערך בדנמרק בהשתתפות חוקרים ומטפלים מרחבי העולם

במטרה לייצר שיתופי פעולה בתחום 

זה עם מדינות ברחבי העולם.

מהפעילות  וכחלק  יותר  מוקדם 

הוזמן  סין,  מול  החולים  בית  של 

במפגש  להרצות  החולים  בית  מנהל 

הבריאות  משרד  שיזם  לאומי  פסגה 

סין  של  האסטרטגיה  בנושא  הסיני 

להתמודדות עם האתגר העולמי של 

המפגש  אל  האוכלוסייה.  הזדקנות 

 500 הוזמנו  שבסין  בהינאן  שנערך 

מומחים  עשרות  ובהם  משתתפים 

יפן  מארה"ב,  בתחומם  עולמיים 

רעות  בידע.  לשתף  כדי  ואירופה, 

היחיד  השיקומי  החולים  בית  היה 

מישראל שהוזמן לפסגה הלאומית הסינית. 

הרצאתו של מנהל בית החולים עסקה בגישה 

משמשת  החולים  בבית  במוסיקה  התרפיה 

כלי בטיפול בחולים לאחר שבץ מוחי, פגיעות 

ראש, פגיעות אורתופדיות, מטופלים הסובלים 

מכאב ממושך וכן מטופלים במחלקות לשיקום 

אישית  תכנית  מותאמת  מטופל  לכל  נשימתי. 

נפשיים,  תפקודים  בשיקום  המתמקדת 

כך,  ומוטוריים.  קוגניטיביים  תקשורתיים, 

לשיפור  בטיפול  המוסיקה  מסייעת  למשל, 

יכולות  ונגינה,  תנועה  ידי  על  מוטוריות  יכולות 

שפתיות על ידי קריאה והפקת צלילים ויכולות 

קוגניטיביות על ידי ריכוז וקשב.

השיקום  בתחום  החולים  בית  של  הטיפולית 

הגריאטרי – אתגרים וחדשנות. 
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בארץ  מסוגו  ראשון  כנס  ערך  החולים  בית 

בנושא טיפול בהפרעות בתקשורת בקרב חולים 

מונשמים. בית החולים אירח את ד"ר ג'קי מקריי, 

בין־לאומית  מומחית  קלינאית תקשורת מאנגליה 

בקרב  בתקשורת  בהפרעות  ובטיפול  באבחון 

במשך  התארחה  מקריי  ד"ר  מונשמים.  חולים 

צוות  את  וליוותה  החולים  בבית  ימים  ארבעה 

ד"ר  של  בניהולה  תקשורת,  לקלינאות  היחידה 

אביה גביעון.

יומיים  בת  סדנה  כלל  החולים  בבית  ביקורה 

מבתי  תקשורת  קלינאיות  עשרות  בהשתתפות 

סורוקה,  שיבא,  בהם,  בארץ  מרכזיים  חולים 

במהלכה  ואלי"ן,  כרמל  לוינשטיין,  בית  איכילוב, 

דגש  תוך  אלה,  בחולים  הטיפוליים  בהיבטים  דנו 

על חשיבות המודל הקיים בבית חולים רעות של 

עבודה רב מקצועית. 

היחידה  צוות  אל  מקריי  ד"ר  התלוותה  בהמשך 

המומחית הבינ"ל, ד"ר ג'קי מקריי וצוות היחידה לקלינאות תקשורת במחלקת הילדים בבית החולים. 
צילום: דוברות ביה"ח

כנס ראשון מסוגו בישראל 
בנושא טיפול בהפרעות 
בתקשורת בקרב חולים 

מונשמים נערך בבית החולים

סיורי  ערכה  החולים,  בבית  תקשורת  לקלינאות 

במחלקת  הניתן  מהטיפול  והתרשמות  למידה 

למבוגרים  נשימתי  שיקום  ובמחלקות  הילדים 

בבית  נוספים  צוותים  עם  למידה  מפגשי  וקיימה 

החולים.

טיפול  מיחידות  שעוברים  החולים  אוכלוסיית 

במגמת  נמצאת  שיקום  למרכזי  נשימתי  נמרץ 

ובעולם, הודות לקדמה הטכנולוגית  עלייה בארץ 

במכונת  התלויים  במטופלים  מדובר  והרפואית. 

הנשמה עקב סיבות רפואיות שונות, בהן מחלות 

צווארי,  שדרה  בעמוד  טראומות  כרוניות,  ריאה 

טראומות מוחיות, אירועים מוחיים. חלק מהחולים 

המונשמים נמצאים בהכרה מלאה, כאשר לתלות 

יכולת  על  השלכות  ישנן  ההנשמה  במכונת 

ומכאן  קול  והפקת  האכילה  הבליעה,  הדיבור, 

קלינאי  מעורבות  של  והנחיצות  החשיבות  עולה 

התקשורת בתהליך השיקום.

לתלות במכונת הנשמה 
ישנן השלכות על יכולת 

הדיבור, הבליעה, האכילה 
והפקת קול ומכאן 

חשיבותה של מעורבות 
קלינאי התקשורת

לקלינאות  היחידה  מנהלת  גביעון,  אביה  ד"ר 
"בימים אלה  תקשורת בבית החולים, הרחיבה: 
אנו עושים סקר יחד עם ד"ר מקריי, בקרב קלינאי 

תקשורת בארץ, במטרה לבחון את רמת ההכשרה 

נשימתי.  לשיקום  הזקוקים  במטופלים  שקיבלו 

גדול  חסר  ניכר  הממצאים  של  ראשוני  מניתוח 

למידה  על  מעידים  המטפלים  ומרבית  בהכשרה 

עצמאית. זו הייתה המוטיבציה העיקרית להגעתה 

אלינו, של ד"ר מקריי שהינה מומחית בעלת ניסיון 

אקדמי וקליני עשיר בתחום וגם אחראית על ניסוח 

ניירות עמדה ופרוטוקולים לעבודה עם מטופלים 

מונשמים באנגליה".

סוכם  מקריי,  ד"ר  של"  המוצלח  ביקורה  בתום 

והלמידה  העבודה  הפעולה,  שיתוף  המשך  על 

באוכלוסייה  הטיפולי  הידע  ופיתוח  המשותפת 

הזקוקה לשיקום נשימתי.
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משרד  ידי  על  נבחר  רעות  שיקומי  חולים  בית 

הבריאות להוביל פיילוט ארצי בכל בתי החולים 

בנושא  בישראל  והגריאטריים  השיקומיים 

למטופלים.  מזון  מרקמי  להתאמת  סטנדרטים 

אחידים  שמות  ליצור  שנועדה  בתכנית  מדובר 

למרקמי מזון בארץ לשמירה על בטיחות האכילה 

והבליעה של מטופלים וכן ליצור שפה אחידה בין 

אנשי המקצוע ורצף טיפולי בין מרכזים רפואיים, 

קהילה ומוסדות חינוך.

את גיבוש והטמעת התכנית מטעם בית החולים 

היחידה  ראש  גביעון,  אביה  ד"ר  מובילות 

ראש  קייט,  גרשוני  ומיכל  תקשורת,  לקלינאות 

בית  צוות  בשיתוף  ודיאטה,  לתזונה  היחידה 

אושרת סלע  ד"ר  קלינאיות התקשורת  החולים: 

ואיילה כהן, והדיאטניות מור הרצלינגר יוגב ועדי 

נידם.

מיכל גרשוני קייט, מנהלת 
היחידה לתזונה ודיאטה: 

"קיימת חשיבות גדולה 
מאוד לעבודה תחת 

טרמינולוגיה אחידה, 
אשר תאפשר רצף טיפולי 

ותשמור על בטיחות 
המטופלים."

במסגרת התכנית, אירח בית החולים את מר פיטר 

לאם, מומחה בינלאומי למרקמי מזון המשמש סגן 

 IDDSI )International יו"ר הוועדה הבינלאומית

פיטר לאם )שני מימין(, עם מיכל גרשוני־קייט, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה בבית החולים, 
צוות המטבח ונציגי משרד הבריאות, בביקור במטבח בית החולים

בית החולים מוביל 
פיילוט ארצי בנושא 
הטמעת מרקמי מזון 

 )Dysphagia Diet Standardization Initiative

בינ"ל  הגדרות  לפתח  במטרה  הוקמה  אשר 

שישמשו  ונוזלים  מזון  מרקמי  לתיאור  אחידות 

את הצוות הטיפולי הרב מקצועי, המטופלים ובני 

השתתפו  החולים  בבית  בביקורו  משפחותיהם. 

גם נציגי משרד הבריאות ובמהלכו התרשם פרופ' 

לאם מהתהליכים שגובשו בבית החולים בנושא 

בחינת מרקמי המזון והתאמתם למצבי הבליעה 

והאכילה השונים של מטופלים. הביקור כלל סיור 

במטבח בית החולים והסבר מפורט על תהליכי 

נפגעי ראש  הכנת המזון, סיור במחלקת שיקום 

לבחינת יישום ההנחיות בחלוקת מזון למטופלים. 

כמו כן נערך סיעור מוחות לגבי התאמות לסיווג 

התרבותי  בפן  צריכתם  ואופן  מאכלים  לפי 

בישראל.

במסגרת עבודת בית החולים, התקיימו סדנאות 

כפי  הבינ"ל  המקצועיות  ההגדרות  עם  להיכרות 

המטבח,  מנהל  בשיתוף   ,IDDSI ידי  על  שנוסחו 

לגיבוש  תהליך  מתקיים  מנקו,  מאור  השף 

הבין־לאומי  הסיווג  לפי  שמוגדר  מלא  תפריט 

באופן שיאפשר תקשורת בין כל בעלי המקצוע 

המעורבים בתהליך.

לתזונה  היחידה  מנהלת  קייט,  גרשוני  מיכל 

לעבודה  מאוד  גדולה  חשיבות  "קיימת  ודיאטה: 

רצף  תאפשר  אשר  אחידה,  טרמינולוגיה  תחת 

טיפולי ותשמור על בטיחות המטופלים. היכולת 

והן  למטפלים  הן  לספק  הצוות  אנשי  שלנו 

לגבי  ברורות  הנחיות  ולמשפחותיהם  למטופלים 

מרקמים תסייע לשיפור הטיפול ההמשכי והפגת 

באופן  לאכול  למטופל  תאפשר  וכן  חששות 

בטיחותי ללא הימנעות ממזונות, שלעתים אינה 

נדרשת".
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דקל,  שוקי  השתתפו  כן  כמו 

נסים  הפראלימפי,  הוועד  יו"ר 

ד"ר  הוועד,  מנכ"ל  סספורטס, 

המשלחת  ראש  בולוטין,  רון 

ומנהלה המקצועי של הנבחרת 

נבחרת  מאמן  ביננסון,  ויעקב 

השחייה. 

כללה  האמנותית  התכנית 

עטורת  השחיינית  עם  שיח 

פיזרו,  ענבל  המדליות, 

שריגשה את הקהל עם סיפור 

של  המופלא  וסיפורה  חייה 

הפראלימפית.  הנבחרת 

רפי  פרופ'  הוביל  השיח  את 

השיקום  חטיבת  מנהל  חרותי, 

בראש  העומד  החולים  בבית 

הנבחרת  את  המלווה  הצוות 

בהמשך  החולים.  בית  מטעם 

הרכב  של  הופעה  התקיימה 

הג'ז פנטטון בו חבר פרופ' אבי 

השיקום  מערך  מייסד  עורי, 

בבית חולים רעות.

ראשי הוועד הפראלימפי ונבחרת השחייה יחד עם פרופ' רפי חרותי 
וכוכב נבחרת ישראל בכדורגל בעבר איל ברקוביץ'

בני הזוג אופירה אסייג וגילי מנקין. צילומים: דרור עינב

יוני האחרון חוג בית  בית החולים ערך בחודש 

שנותן  הרפואית  החסות  לציון  כוכבים,  עתיר 

בית החולים לנבחרת השחייה הפראלימפית.

מנהל בית החולים, ד"ר דב אלבוקרק, ציין את 

הקשר החשוב עם נבחרת השחייה והמעטפת 

הרפואית לה זוכים השחיינים המשמשים סמל 

לגאווה והצלחה לאומית.

יו"ר  פירון,  צבי  עו"ד  השתתפו  החגיגי  בערב 

חוג ידידי בית החולים, עמי אריכא, יו"ר עמותת 

רעות,  עמותת  מנכ"ל  שריר,  עידו  עו"ד  רעות, 

של  הידידים  חוג  הנהלת  חבר  להט,  דן  עו"ד 

בית החולים, מוקי שניידמן, בעלי 'ביטוח ישיר', 

רמי שביט, הבעלים של 'המשביר לצרכן', יוסי 

54', איש העסקים עמוס  'פקטורי  אירני, בעלי 

לוזון, בני הזוג אופירה אסייג וגילי מנקין, כוכבי 

נבחרת ישראל בעבר בכדורגל משה סיני, בוני 

ושחייני  ברקוביץ'  ואייל  נמני  אבי  גינצבורג, 

הנבחרת הפראלימפית של ישראל: המדליסטית 

הפראלימפית, ענבל פיזרו שזכתה עד היום ב-9 

מדליות מהמשחקים הפראלימפיים, 10 מדליות 

מאליפויות עולם, כולל 3 זהב! וחבריה לנבחרת 

אראל הלוי, באשר חלבי וורוניקה גירנקו. 

ערב של כוכבים למען רעות

המצטיינים של רעות
עובדים  לשמונה  הצטיינות  תעודות  עשר  הוענקו  ומרגש  חגיגי  בטקס 

ושני מתנדבים בבית החולים. מתוך העובדים הרבים של בית החולים, 

נבחרו השנה שמונה המייצגים את קשת העשייה הרב מקצועית בבית 

החולים: נציגת הרופאים ד"ר פלורטה ארונוביץ; נציגות הסיעוד והאחיות 

אסתר משיח ואירנה סקריפנקי; נציגות כח העזר זויה קוקרנייב ומרינה 

ונציגי מקצועות הבריאות  לוי;  אורן  צוות המטבח הטבח  נציג  קרפוק; 

בעיסוק  מרפא  קירשנבוים,   – בכר  וישי  דיאטנית  הרצלינגר־יוגב  מור 

אשר נבחר גם כעובד המצטיין שייצג את בית החולים בתחרות העובד 

שני  גם  נבחרו  לצדם,  אחרונות.  ידיעות  של  מוזס  נח  ע"ש  המצטיין 

גור  אסתר  הרפואיים  הליצנים  החולים,  בית  של  המיוחדים  המתנדבים 

שלוש  כבר  התנדבותית  לפעילות  מעצמם  המקדישים  חבושה,  ושלמה 

שנים ברציפות בבית החולים ומשמחים את המטופלים שלנו.

עשר תעודות הצטיינות הוענקו לעובדים ולמתנדבים. צילום: דוברות ביה"ח

חדר החדשות
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מועדון ארוחת הבוקר 
של רעות

בבית החולים פועל חוג בישול בהובלת מדריכות 

התעסוקה הטיפולית. החוג מתקיים מידי שבוע 

בגינה הטיפולית ובמסגרתו מתנסים המטופלים 

בכל תהליך ההכנה.

גפן  עלי  השאר  בין  כולל  העשיר  התפריט 

ממולאים, שקשוקה, מרקים, פיצה ועוד כאשר 

את המתכונים מציעים המטופלים, שגם שותפים 

הפעילות  את  המייחד  המוטו  בהכנה.  מלאים 

כולם  אפשר,  שאי  דבר  אין  בחוג  "אצלנו  הוא 

הפיזית  ההתנסות  לצד  הכול".  לעשות  יכולים 

הפעילות  האישית,  המסוגלות  תחושת  וחיזוק 

בקבוצת הבישול מאפשרת גם שיח פתוח בין 

בחוויות  ולשתף  לחלוק  הזדמנות  המטופלים, 

במהלך  החברתיים  הקשרים  את  ולהעמיק 

תקופת השיקום. 

"אנחנו  סיפרה:  המדריכות  אחת  הרצקי,  אפי 

את  מבצעים  והמטופלים  למצרכים  דואגות 

כמה  אותם  להפעיל  הוא  הרעיון  העבודה. 

 אות מפעל חיים מטעם "כנסי נהריה 
על רפואה ושואה" לפרופ' אבי עורי

כבוד לבית החולים. פרופ' אבי עורי, מי שייסד את חטיבת השיקום בבית החולים ומשמש כיום 

מנהל ההוראה האקדמית בחטיבת השיקום ויו"ר ועדת הלסינקי המוסדית, קיבל את אות מפעל 

חיים מטעם "כנסי נהריה על רפואה ושואה".

האות הוענק לו במהלך כנס נהריה ה-19 על רפואה ושואה שנערך בחודש מאי האחרון.

בנימוקי ההחלטה כתבו חברי הוועדה: "האות ניתן בתודה ובהערכה על פעילות רבת שנים בחקר 

הרפואה והשואה, על תרומה מתמשכת בהוראת והפצת המידע לקהלים רחבים במאמרים, כנסים 

והרצאות, ועל שותפות רבת שנים ב 'כנסי נהריה על הרפואה והשואה' מתחילתם". 

הרעב  מחלת  במחקר  השאר,  בין  עוסקים,  חיים  מפעל  באות  עורי  פרופ'  את  שזיכו  המחקרים 

בין שתי מלחמות העולם  ורשה, ברפואה היהודית־פולנית  יהודים בגטו  רופאים  ידי  שבוצע על 

ובלימודי הרפואה שהמשיכו להתקיים בגטו ורשה במסתור. 

אות מפעל חיים. פרופ' אבי עורי. צילום: אלבום פרטי

המוטו: כולם יכולים לעשות הכל. פעילות הבישול בבית החולים. צילום: דוברות ביה"ח

חדר החדשות

שהם  לחשוב  להם  נותנות  לא  אנחנו  שניתן. 

לוותר  רוצים  מתקשים,  הם  בתחילה  חולים. 

מוותרות  לא  אנחנו  אבל  הפיזי,  הקושי  בגלל 

להם ובסוף, כאשר האוכל מוכן, הם מודים לנו 

על החוויה".



עיתון המרכז הרפואי שיקומי רעות 12

ד"ר אורן שוורץ והשחיין הפראלימפי מרק מליאר ביום הבדיקות. צילום: דוברות ביה"ח

חדר החדשות

 יום בדיקות מרוכז לשחייני 
הנבחרת הפראלימפית

קיימו  הפראלימפית  השחייה  נבחרת  שחייני 

הישגי  לספורט  במרפאה  מרוכז  בדיקות  יום 

בבית החולים, זאת כחלק מהמעטפת הרפואית 

התחרויות  לקראת  החולים  בית  להם  שמעניק 

המשחקים  שבשיאן  העולם  ואליפויות 

האולימפיים בטוקיו 2020. 

את השחיינים קיבל הצוות המלווה את הנבחרת 

חטיבת  ראש  חרותי,  רפי  פרופ'  בראשות 

אדוה  ד"ר  את  וכולל  החולים,  בבית  השיקום 

רסל, רופאת שיקום וספורט בבית החולים, ד"ר 

אורן שוורץ, מנהל היחידה לאשפוז יום שיקומי 

פיזיותרפיסט  דיסקין,  אורן  החולים,  בבית 

מומחה בפגיעות ספורט ואיילת וינשטיין, ראש 

במכון  ספורט  לרפואת  במרכז  תזונה  מדור 

וינגייט.

ממשיכים להוביל ברשימת הרופאים הטובים בישראל ל-2019
המגזין היוקרתי פורבס דירג שלושה רופאים מבית החולים ברשימת הרופאים הטובים בישראל לשנת 2019. הרופאים הם: פרופ' אבי עורי, 

מייסד חטיבת השיקום, רופא בכיר בחטיבה לשיקום, מומחה בעל שם בינ"ל ברפואה שיקומית, יו"ר ועדת הלסינקי ושותף בכיר בהוראת 

המתמחים והסטודנטים, פרופ' רפי חרותי, מנהל חטיבת השיקום ומנהל המרפאה לטיפול ושיקום מיני, ופרופ' ז'אן ז'ק וטין, מייסד מכון 

וברפואה לשיכוך כאב. כבר מספר שנים ברציפות ששלושת הרופאים מבית החולים מדורגים  ושיקום  הכאב, מומחה ברפואה פיזיקלית 

כטובים ביותר בארץ על ידי המגזין.

הושק האתר החדש של בית החולים
במסגרת פרויקט רחב היקף לשדרוג אתר האינטרנט של בית החולים, הושק באחרונה האתר החדש בעיצוב חדשני וידידותי למשתמש. האתר החדש 

מציע מידע נרחב על פעילות בית החולים, הסגל המטפל, שירותים ומסגרות באשפוז, במרפאות ובמכונים השונים, לצד חדשות, עדכונים שוטפים 

וסרטונים וכן אפשרות זמינה ונוחה לקביעת תור ויצירת קשר מהיר באמצעות מוקד קול רעות. האתר החדש הינו צעד נוסף וחשוב בהנגשת המידע 

הדיגיטלי לקהל הרחב שמציע בית החולים גם באמצעות עמוד הפייסבוק של בית החולים והאינסטגרם.
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חדר החדשות

מינויים חדשים

יפה אברהמוב מונתה 
למזכירת הנהלה. בתפקידה 

הקודם שימשה מזכירה 

אדמיניסטרטיבית במשרד 

עורכי דין.

ד"ר עמית בן־היימן: מונה 
לרופא פסיכיאטר בכיר 

במרפאת קנאביס. ד"ר בן־

היימן הינו מומחה 

לפסיכיאטריה, שימש כיועץ 

ביחידה לקנאביס רפואי 

במשרד הבריאות.

ילנה גרסימוב מונתה 
למרכזת תחום בטיחות 

הטיפול. עובדת בבית 

החולים משנת 1998. 

בתפקידה האחרון שימשה 

אחות אחראית מחלקה 

לשיקום גריאטרי. 

רולה חנאוי מונתה למזכירת 
הנהלה אדמיניסטרטיבית. 

בתפקידה הקודם שימשה 

בנקאית בבנק דיסקונט.

סמדר יסעור מונתה למנהלת 
תחום רפואה משלימה. בעלת 

תואר ראשון בריפוי בעיסוק. 

בתפקידיה הקודמים שימשה 

מנהלת שירות ריפוי בעיסוק 

בבית אבות 'בית יוליאנה' 

וכחברת צוות בקרה 

בגריאטריה במשרד 

הבריאות.

ליטל יצחקי מונתה לתפקיד 
ראש צוות אדמיניסטרטיבי 

באשפוז יום שיקומי. עובדת 

בבית החולים משנת 2010, 

שימשה מזכירה באשפוז יום.

דינה לביא מונתה למנהלת 
יישומים רפואיים 

ואדמיניסטרטיביים בהנהלת 

עמותת רעות. בעבר שימשה 

מנהלת פרויקט מחשוב 

בקופ"ח מאוחדת.

אורית מונוביץ' מונתה לראש 
תחום תקציבים וכלכלה. 

בעלת תואר שני במנהל 

עסקים. שימשה כלכלנית 

בהנהלת מחוז דן ומנהלת 

בקרת ספקים במחוז.

ד"ר גבריאלה מזרחי מונתה 
לרופאה מומחית בשיכוך כאב 

במכון הכאב. בתפקידה 

הקודם שימשה רופאה 

בכירה ביחידה לשיכוך כאב 

בשיבא.

דגנית נוסרי־לנדברג מונתה 
לחשבת בכירה בהנהלת 

עמותת רעות. בעלת תואר 

ראשון בחשבונאות וכלכלה. 

שימשה רו"ח בקב' רמות.

ירוסלב פטרוב מונה למנהל 
רשת במחלקת מערכות 

מידע. בתפקידו הקודם 

שימש כאיש סיסטם 

outsourcing, בחברת 

הייטק.

פזית פלג מונתה רכזת 
משאבי אנוש בבית החולים. 

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה 

חברתית. בעבר שימשה 

מנהלת רווחה ופרט בחברת 

דלק. 

אורטל קרן מונתה לעוזרת 
ראש תחום תקשורת וקשרי 

ציבור. בתפקידה הקודם 

שימשה סגנית דוברת עיריית 

כפר סבא.

אמנון קרן מונה למנהל 
כספים בכיר בהנהלת עמותת 

רעות. בעל תואר ראשון 

בכלכלה ותואר שני במנהל 

עסקים. בעברו שימש כמנהל 

כספים ראשי )CFO( במספר 

חברות הייטק וציבוריות 

גדולות, בהן נס טכנולוגיות, 

מכון התקנים, בינת תקשורת 

וסאיטקס. 



טיפול באמנות עשוי 
לתרום לתחושת המסוגלות 

האישית והכבוד העצמי 
כאשר נדמה 

כי שאר היבטי החיים 
יצאו מכלל שליטה

באמנות,  תרפיה  גם  שנקרא  באמנות,  טיפול 

הינו  ויצירה,  בהבעה  וטיפול  באמנות,  הבעה 

רגשות,  לביטוי  אמצעי  המהווה  רגשי  טיפול 

במצבים  ומסייע  וקונפליקטים  פנימיים  תכנים 

בין־ בתקשורת  קשיים  טראומה,  כמו:  שונים 

התמודדות  חרדות,  נמוך,  עצמי  דימוי  אישית, 

עם אובדן, ויסות רגשי ועוד.

ידע  דורש  ואינו  לכולם  טיפול באמנות מתאים 

לעודד את  והאמצעים  כישרון מסוים  או  קודם 

אישי  ביטוי  לידי  עצמו  את  להביא  המטופל 

פסולת  או  בברזל  וכלה  בצבע  החל  מגוונים, 

למיחזור. 

רגשית  בהתמודדות  כרוך  השיקום  תהליך 

לאפשר  היא  באמנות  הטיפול  מטרת  רבה. 

למטופלים לפגוש את רגשותיהם ומחשבותיהם 

ולפתח תובנות ומודעות ביחס אליהם )לדוגמה: 

מודעות לשאלה עד כמה המטופל מגויס ובעל 

מוטיבציה בתהליך הטיפולי, מסייע או מעכב את 

תהליך  מתקיים  הטיפול  במהלך  ההתקדמות(. 

של העצמה אישית המאפשר התמודדות יעילה 

יותר עם מציאות חייו החדשה של המטופל.

ובהם,  הטיפול מתאים לטווח רחב של מקרים 

הפרעות בתקשורת בשל פגיעה מוחית, פוסט 

טראומה ועוד. 

במקרים של מטופלים לאחר שבץ מוחי, עשוי 

הרב  השיקום  לצוות  לסייע  באמנות  טיפול 

של  והחולשות  החוזקות  את  להעריך  תחומי 

המטופל ולפתח מטרות טיפול אישיות הולמות, 

בהם  שפה,  איבוד  של  במקרים  בעיקר  וזאת 

כלי  למטופל  לספק  יכול  באמנות  הטיפול 

תקשורת חלופי.

טיפול באמנות והעצמה אישית של מטופלים

הפיסול  או  הציור  הרישום,  של  המעשה  עצם 

לאובדן  בניגוד  העצמה  של  חוויה  להוות  עשוי 

השליטה המתלווה בדרך כלל למחלה. לעתים 

זמנם  על  שליטה  מטופלים  מאבדים  קרובות, 

הכותבת: 
יעל דוברובסקי, מנהלת היחידה לתעסוקה טיפולית 

בבית חולים שיקומי רעות תל אביב
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טיפול באמנות - 
לא עוד חוג יצירה
טיפול באמנות והעצמה אישית של מטופלים

טור אישי:

צילום: גיל דור

// יעל דוברובסקי



בית  של  הזמנים  לוח  בשל  אשפוזם  במהלך 

הם  הנדרשים.  הרפואיים  והטיפולים  החולים 

כתוצאה  גופם  על  שליטה  לאבד  עשויים  אף 

ממחלה, טיפול רפואי, ניתוח או נכות. 

לעזור  עשוי  באמנות  טיפול  אלו,  בנסיבות 

שליטה  של  מסוימת  מידה  למטופלים  להשיב 

חופש  הכולל  פעיל  תהליך  ידי  על  בחייהם 

לבחור חומרים, סגנון ונושא, לשחק בחופשיות 

בצבעים, קווים, צורות ומרקמים וליצור כאוות 

נפשם. 

לתחושת  לתרום  עשוי  בחירה  של  זה  יסוד 

כאשר  העצמי  והכבוד  האישית  המסוגלות 

נדמה כי שאר היבטי החיים יצאו מכלל שליטה. 

עשויות  שליטה  תחושת  השגת  של  התועלות 

להיות הערכה עצמית רבה יותר, חיזוק הביטחון 

העצמי ופיתוח כישורי התמודדות הולמים.

של  חוויה  להעניק  יכולה  אמנות  יצירת 

נורמאליות ולו רק למשך פרק הזמן שבו המטופל 

להכניס  יכולה  ואף  יצירתית,  בפעילות  עוסק 

שמחלתם  המטופלים  של  לחייהם  בהירות 

והבין־אישיים,  הקוגניטיביים  בכישוריהם  פגעה 

לדוגמה בקרב מטופלים לאחר שבץ.

טיפול באמנות אף מסייע ליצירת קשרי גומלין 

עם אחרים, ולנטילת חלק פעיל יותר בחיים.

מטופלים מדווחים שהעיסוק לאורך זמן בפעילות 

מהווה  פיסול,  או  ציור  רישום,  כגון  יצירתית 

כדיכאון,  מרגשות  ואף  מכאב  ובריחה  הקלה 

יצירת אמנות מסייעת להשגת  או פחד.  חרדה 

תחושות של הרפיה ורגיעה הידועות כמחזקות 

את מערכת החיסון ומקלות על חלק מתסמיני 

המחלה.
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מומחים בשיקום אנשים.

 המרכז הרפואי שיקומי 'רעות' תל אביב הינו 

בית חולים ציבורי בבעלות עמותת רעות. 

 המרכז הרפואי הינו בית החולים השיקומי הגדול ביותר מסוגו בישראל: 

12 מחלקות אשפוז וכ-360 מיטות. 

 סגל העובדים כולל רופאי שיקום וגריאטריה בכירים, מומחים ובעלי שם בינלאומי לצד מומחים מובילים 

במגוון מקצועות הבריאות )פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה שיקומית, 

תזונה ודיאטה ועוד(. 

 המרכז הרפואי מסונף באופן מלא לפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב 

ועוסק בהכשרה והוראה אקדמית לסטודנטים לרפואה ולמקצועות הבריאות. 

 המרכז הרפואי מוכר להתמחות ברפואת שיקום, בגריאטריה 

ולהתמחות על במינהל רפואי ובשיכוך כאב. 

 במרכז הרפואי פועל מכון רעות למחקר ולפיתוח העובד בשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר והשכלה גבוהה 

בארץ ובעולם ועם חברות הזנק )סטארט אפ( ותעשיית הביוטכנולוגיה הישראלית. 

 שירותים באשפוז: שיקום נוירולוגי, אורתופדי, נפגעי מוח, שיקום נשימתי לילדים ולמבוגרים, 

הנשמה ממושכת לילדים ולמבוגרים, מסלול סיעודי מורכב לילדים ולמבוגרים.

 מרפאות החוץ כוללות: אשפוז יום שיקומי, מכון כאב, מכון לטיפול בהפרעות אכילה, 

מרפאה לשיקום וטיפול מיני, רפואה משלימה שיקומית ועוד.


