
 

 המנהלת:דבר 

 בית הדר
 מרכז רפואה שיקום וסיעוד 

 0‘ , גיליון מס6102עיתון חצי שנתי, פסח 

בפרוס חג הפסח ניתנת לי הזדמנות לברך ולהלל את האנשים היקרים 

העובדים בבית הדר. התברכנו באנשי צוות מסורים. בינינו נשים 

וגברים העמלים שעות ארוכות, מי בימים ומי בלילות, נוטלים חלק 

בביצוע המשימות הגדולות, המורכבות והמשותפות שמכתיב האתגר 

האתגר של השיקום, הרפואה והסיעוד,  -הגלום בשם הארגון שלנו

 במרכז אחד!

אנו נותנים מענים לצרכים מרובים, צרכים ברורים וישירים הגלויים לעינינו וצרכים נסתרים, מעורפלים, 

הנחשפים בפנינו כשאנו קשובים, נבונים ואמפטיים. אנו עונים למטופלנו, למלוויהם, לאחראים עלינו 

ולחברינו בצוות, התפקידים שעלינו למלא דורשים מאתנו דיוק, אחריות, מיומנות מתפתחת ורצון טוב. 

רצון לשרת, לעזור, להיטיב ולהקל, לשפר ולחזק ולתקן, לנקות ולאחות, ביצוע המשימות שלנו 

בשיתוף  -בהצלחה דורש הכרה בזולתנו ובתרומתו למאמץ המשותף, כיבוד הזולת ושיתוף פעולה עמו

 מידע, תיאום, חלוקת עבודה ומילוי חלקנו בלב שלם ובנפש חפצה. 

הביטו סביבכם והשתתפו אתי בדברי תודה הערכה ושבח למטפלים ולמטפלות, לאחים ולאחיות 

לפיזיותרפיסטים והפיזיותרפיסטיות, המרפאות בעיסוק, קלינאי התקשורת, עובדי האחזקה, עובדות 

המנהלה והמזכירות, עובדי המטבח ועובדי המשק והמכבסה, מדריכות התעסוקה, הרופאים,  עובדות 

סוציאליות והדיאטניות, כל העובדים ומנהלי התחומים שביניכם,  עתירי האכפתיות והיוזמה, 

 היצירתיות והסבלניות, החרוצים, היעילים והמוכשרים. 

 אני מאחלת לכולם מעבר אישי יום יומי לאור גדול וגאולה, חג שמח לכם ולבני משפחותיכם.

 בהערכה רבה,

 דבורה גולדברג, מנהלת בית הדר 

 קצת על פסח...

סח, בחג זה אנו מספרים מחדש את סיפורו של עם -פסח מלשון פה

 ישראל בצאתו ממצרים.

את הניסים והנפלאות שזכינו להם אז ועד היום. בכך מחזקים את 

 -מסורת ישראל והנצחיות שלנו 

 "וכל המרבה... הרי זה משובח".

 חג פסח כשר ושמח,

 הרב יעקב סוסי

 1ע מ ו ד   
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לעבוד בבית הדר זו חוויה שונה כל יום מחדש ואני : “ אסתל בוחניש

 “שמחה שיש לי את הזכות לנסות ולסייע לאנשים ומקווה להמשיך כך

 

 

בשבילי העבודה בבית הדר זה אוסף של רגעים קטנים “ :רותי זיגל
 “ שהפכו ביחד למסע ארוך של אתגר והנאה

 

 

שנים, בית הדר  11כבר ‘ אני עובדת במחלקה מורכב א: ”מרינה שלו

הוא הבית השני שלי, מרגישים כמו משפחה גדולה ושנמשיך להיות 

 “כך

 

עם השנים הפכנו במחלקה למשפחה, במיוחד תחת : ”אסתר לקאו

הנהגתה של גבי, הנותנת יחס שווה לכולם. אני מסופקת מהמקצוע 

 “שבחרתי ומעבודתי עם האוכלוסייה המבוגרת.

 

בית הדר בשבילי הוא יותר ממקום עבודה, הצוות כאן : ”ולצקי דנית
הפך להיות חלק ממשפחה גדולה, וזה אפשר לי להתפתח ולצמוח 

ברמה המקצועית. העבודה בבית הדר תורמת לסיפוק ברמה אישית 
 בתרומתי למטופלים בשיפור מצבם התזונתי ואיכות החיים.

 

 בוחניש אסתל

 שלו מרינה

 גולן טינה

 גלפרין לריסה

 ולצקי דנית

 זיגל רותי

 דיגה רחל

 אדנה רחל

 טובול ורדית

 לקאו אסתר

 קורמוב סבטלנה

 זיאמר הימנוט

 דנילוב לואיזה

 

 אז מה היה לנו בבית הדר ? 

 שנים בבית הדר 01ברכות ואיחולים לעובדים שהשנה ימלאו להם  

 שייט בים התיכון

בחודש נובמבר יצאנו לטיול סתיו ביחד עם המטופלים, בשני 

מועדים שונים הפלגנו לשייט של כשעה בים התיכון. 

המטופלים ,בני המשפחה שהתלוו אליהם וגם הצוות שבחר 

נהנו מהנוף, ממזג האוויר הנעים,  -לקחת חלק בטיול

 מהמוזיקה. הייתה חוויה מיוחדת ונעימה.

 מסיבת פורים לעובדים 

חגגנו מסיבת פורים מושלמת באולמי בלו קאסל באשדוד. 

נהנינו לראות את התחפושות המושקעות של כולם, לאכול 

את האוכל הטעים, לרקוד ולהצטלם עם הרקדניות 

והמתופפים הברזילאיים המדהימים ולהתאפר על ידי מאפרת 

מוכשרת שהפכה אותנו לפרפרים ופרחים...נקווה לעוד הרבה 

                                             אירועים משמחים כאלה בבית הדר.

 אלונה אוסקר, הנהלת חשבונות
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 הופעה של אמן חושים

הופעתו הייחודית של אומן החושים ויקטור 

עטיה לצוות העובדים בבית הדר כללה 

מופע טלפתיה ואשליות ושיתוף בסיפור 

החיים הלא פשוט שעבר. הופעה זו חשפה 

בפנינו את האפשרות להפוך קושי אישי 

 לכלי של 

 עשייה חיובית ומשמחת לטובת הכלל.

 הרב יעקב סוסי

יום האישה 
 הבינלאומי

 

כאשר טל הזמין את יוסי, יבגני, עמי ואותי 
לפגישה והעלה את הרעיון לעשות משהו 

 לכבוד יום האישה הבין לאומי, שמחתי מאוד!
זאת הייתה הזדמנות מצוינת לכולנו להביע 

נשים שעובדות  011 -את הערכתנו ליותר מ
במסירות בבית הדר במגוון תפקידים. אני 
שמח שיכולתי לתרום יחד עם חבריי למטרה 
זו ומקווה כי ירבו ההזדמנויות לומר תודה 
על העבודה הקשה, המקצועית והמסורה של כלל 

 העובדים בבית הדר.
אראל 
הרשקו, 

מנהל צוות 
 פיזיותרפיה

 

 יום המעשים הטובים של צוות פיזיותרפיה במרכז לעיוור באשדוד

שהחל עם לא מעט  שירה אשכנזי, עבודה רבה מאחורי הקלעים של רכזת הקהילה שלנו, יום של
הפך ליום קולח, פורה, מהנה ובעיקר  -קשיים לוגיסטיים , שכמעט הביאו אותנו לכדי ביטול

  מעצים.

ולעשות את  כי יום שכזה, כשמו כן הוא, יום של מעשים החלטנו ללכת על זה בכל מקרה,
המקסימום בתנאים הקיימים. התקבלנו בחיבוק חם ואוהב. שיתוף הפעולה היה נפלא. הם היו 

פשוט מקסימים ורק החיוך על שפתיהם הרחיב את 
הלב והנשמה. בסופו של יום, ההרגשה הייתה כאילו 
הם תרמו לנו יותר ממה שתרמנו להם. פשוט טענו 

אותנו באנרגיה חיובית, פרופורציה לחיים והכי חשוב 

 אופטימיות. אז כמאמר הקלישאה: 

 כשאתה נותן לאחר אתה מקבל יותר חזרה..

 גלעד כהן, צוות הפיזיותרפיה

תלמידים מחוג אשכולות  42לכבוד החג נערכה בבית הדר פעילות בין דורית מיוחדת. טו בשבט 

חשיבה של כיתה ה' בבית ספר רתמים באשדוד הגיעו אלינו לבית הדר ויחד עם מטופלים 

ממחלקות סיעודיות ובסיוע של צוות הריפוי בעיסוק שלנו לקחו חלק בפעילות משותפת של 

נטיעות ממנה יצאו עם עציץ למזכרת. לאחר מכן ישבו יחד עם 

המטופלים לשחק במשחקי חשיבה שהביאו מבית ספרם. הילדים כל 

כך נהנו 

שלא רצו 

לעזוב בתום 

 הפעילות.

 מופע אש

בערב חג החנוכה, מיד 

לאחר הדלקה חגיגית, 

הוזמנו המטופלים שלנו 

יחד עם הילדים והנכדים 

שלהם למופע מיוחד במינו 

שהתקיים במרפסת: מופע 

האש והלהטוטים של 

אלחנן בר, המופע היה 

חוויה מהפנטת ועוצרת 

נשימה שהשאירה את כול 

 הצופים פעורי פה.



 עובד מצטיין בבית הדר

בחג הפסח השנה, בפעם הראשונה, נוקיר בטקס מיוחד את העובדים המצטיינים בבית הדר על תרומתם הייחודית לקידום 

ערכים חשובים כגון שיתוף פעולה, איכות השירות, יוזמה, מקצועיות ומצוינות בתחום העיסוק שלהם. כול עובד מצטיין שיבחר  
 אחל מזל טוב לעובדים המצטיינים שנבחרו הפעם, הטקס הבא יתקיים בראש השנה. יקבל תעודת הצטיינות ופרס כספי. נ

 קהילה צומחת 

אנו גאים לציין שבבית הדר מיושם מודל חדשני לטיפוח הזהות 
 והשייכות של הדיירים במחלקה הסיעודית ובתשושי נפש.

בהנחיית עו"ס ועובדת תעסוקה מתקיימים מפגשים קבועים של 
 כלל הדיירים בלי תלות במצבם הקוגנטיבי או התיפקודי. 

פעילות הקהילה מתחילה ומסתיימת בשיר שנבחר על ידי 
הדיירים עצמם. חברי הקהילה נחשפים לחדשות הבית, חדשות 

מעניינות מהעולם, עושים התעמלות מרעננת וכמובן מוזמנים 
להשתתף בדיון המרכזי על נושאים שונים ומגוונים שאינם תלויי 

זיכרון או יכולת. חברות. בית. חינוך. אמונות תפלות. בדידות. 
המודל מבוסס על ההנחה שלכל אדם מעשים טובים. ועוד ועוד. 

יכולת להתפתח, להרגיש בעל ערך, שליטה ובחירה ללא תלות 
 במצבו. הדיירים במוסדות זקוקים יותר מכל להרגיש מחוברים ושייכים. 

 רותי זיגל, מנהלת שירות סוציאלי                                                                                                                     

 ליצנית רפואית

אי אפשר שלא להעלות חיוך גדול על הפנים כשרואים את גליה פרץ, הליצנית הרפואית 
 בפעולה. 

בחודשים האחרונים פועלת ליצנית רפואית במחלקות לתשושי נפש ובמחלקה הסיעודית. גם 
 במחלקות המונשמים נהנו מרגע של נחת בחג פורים מהפעלה של הליצנית. 

הכוח המרפא של ההומור לשיפור חווית האשפוז ואיכות החיים של דיירים ידוע זה מכבר ואנו 
 גאים על ההזדמנות שניתנה לנו בשירות הסוציאלי ליזום מהלך זה. 

כאשר שואלים את גליה הליצנית מה הדבר הכי משמעותי שהיא עושה בעבודתה היא מיד 
לשמח אנשים, אני מתרגשת עד דמעות בכל פעם שאני מעלה חיוך או רואה עיניים ” עונה: 

נוצצות. אפשר לגעת בכול אדם גם ללא מילים. בכל אחד  אני רואה את נשמתו הכמהה 
 “ה על המתנה והברכה שנתן לי לשמח אנשים.“למגע, לאהבה ושמחה. אני מודה לקב

 רותי זיגל, מנהלת שירות סוציאלי                                                                              

 ליווי רוחני 

בליווי של צוות ‘ גישה לחיים’של ארגון ‘ מעלות’בבית הדר החלה לפעול תכנית 

השירות הסוציאלי שלנו.  במסגרת התוכנית זוכים המטופלים שלנו בתמיכה של 

המלווה הרוחני אבי דרדיק אמירי. אבי פועל בשלושה מעגלים: המטופל, בני משפחתו 

להם הוא נותן תמיכה, אוזן קשבת, מגע אנושי וכלים להתמודדות עם  -והצוות המטפל

 מצבם וזאת בדרכו המיוחדת והנעימה.

מטרת התכנית היא לטפל בזקן כאדם שלם, לחזק את התקווה שלו בחיים ולמצוא 

משמעות גם בזמן שנותר לו וכן ללוות אותו בזמן ובמקום העכשווי שלו וכל זאת מתוך 

 האמונה כי הארכת חיים פיזית לא יכולה להיות מנותקת מאיכות חיים.

אין אדם שלא ”ונסיים במשפט סיכום מרגש של אבי על עבודתו עם המטופלים:  

 “ .. מדבר, פשוט צריך ללמוד להקשיב

 4עמוד  


