
 המנהלת:דבר  

 מרכז רפואה שיקום וסיעוד 
 עובדים יקרים,                                                          

בשנת העשרים לפעילותנו ובהשראת ההגדה של פסח, נכון במועד זה  לספר את       

 - "..."ְמֵתי ְמָעטההגדה שלנו גם היא מתחילה בסיפורם של  .ההגדה של בית הדר

ְצָרְיָמה יָך מִׁ ש ָיְרדּו ֲאבֹותֶׁ פֶׁ ים נֶׁ ְבעִׁ ֱאַמר: "ְבשִׁ נֶׁ  , ..." ְכָמה שֶׁ

כמספר של בני ישראל, אשר מפאת הבצורת הקשה ירדו לארץ מצרים שם הפכו לעם גדול ורב, זה גם היה 

הראשונים מקרב העובדים היו מעטים בשנתנו הראשונה. מספרם של עובדי בית הדר... בראשית דרכנו, 

ים  ֲעׂשּוונבחרים, עובדים מסורים ונלהבים. בזכות וברצון ובכורח המציאות הם  במו ידיהם, והניחו  ְְלֵבנִׁ

 ויצרו את המערך הזה שהוא אנחנו.   אותם לבנה על גבי לבנה

בחמש השנים הראשונות נקבעו הכללים, נכתבו נהלים, נוצרו הרגלי עבודה, אותרו צרכים ונרקם חזון. 

המרכז שצמח במהלך השנים הוא יצירתנו המשותפת, מהמסד ועד הטפחות. המרכז שלנו, בית הדר,  

מבטא את סך הערכים שלנו, הוא סך הידע שלנו וסך הלמידה, סך המאמצים, הרצונות, השאיפות 

   .והמטרות

אני מהללת ומשבחת היום את כל אנשי השנתונים הראשונים של עובדי בית הדר, גרעין המייסדים אשר 

ציבור נכבד מביניהם עדיין אתנו, עדיין תורם ומשפיע על כל המתרחש פה. בין הראשונים נמנים אנשי 

מנהלה אחזקה משק ומטבח, אחיות אחראיות מחלקה, רופאים, צוות בית המרקחת, מטפלות, מדריכות 

תעסוקה, פיזיותרפיסטים ועוד, גרעין של אנשים מוכשרים ואיכותיים, אשר נושאים בגאון על דגלם את 

האתגר של הגריאטריה על כל מאפייניו. סביב גרעין זה ובעזרתו הלך ותפח והתעצם עם השנים ציבור 

עובדים מרשים בגודלו, בגיוונו ובכישוריו. התהווה במרכזנו הון אנושי רב גוני, יש אצלנו עושר תרבותי 

 וקהילתי, יש אצלנו הכלה, קבלה הדדית, פתיחות והתערות, המשפיעות באופן חיובי על תוצאות עבודתנו.

עובדי בית הדר היקרים, חברים ושותפים, אתם, וותיקים וחדשים, בכוח רצונכם, במודעותכם היומיומית 

לגודל הזכות וגודל החובה הטמונים בבחירתכם להיות עובדי מרכז גריאטרי, אתם מהווים את לבו הפועם 

של המרכז. אתם משפיעים על איכות החיים של המאושפזים אצלנו, של דיירינו, אתם מקיימים כל ימות 

ין השנה את ההבטחה, את ההזמנה ההומנית  ְכפִׁ יְך  -ָכל דִׁ ְצרִׁ ְפַסח,  אתם עושים טוב! -ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכל דִׁ ֵייֵתי ְויִׁ  

הנהלת בית הדר כתמיד מוקירה, מכבדת ומעריכה אתכם ושוקדת על קידום רווחתכם, מאמצינו מכוונים 

לשמירה על ביטחונכם התעסוקתי, להגנה על זכויותיכם וחירויות האדם והעובד שלכם. בחג האביב  

והחירות הזה אני מאחלת לכם ולבני ביתכם ולכל ציבור באי הבית הזה חג שמח, סדר טוב, רווחה 

 והתחדשות.

 שלכם, דבורה גולדברג

 1ע מ ו ד   

 טעימה מהגדת פסח

פסח הוא זמן בו נתכנס ונעביר לילדינו את מיטב  -'והגדת לבנך ביום ההוא'
האוירה והמסורת היהודית. מצווה זו מקשרת דורות רבים בזכות אמירת 

 ההגדה. בברכת חג פסח כשר ושמח.

 הרב יעקב סוסי

 5‘ , גיליון מס8112עיתון חצי שנתי, פסח 



 

 ברכות ואיחולים לעובדות שהשנה ימלאו להם       

 שנים בבית הדר

בבית הדר עוד בתהליך הבנייה  התחלתי את עבודתישרית סוויסה 

ולפני שהיו מאושפזים . נשאבתי פנימה לתוך מערבולת של עבודה 

בתחושה חזקה של  מאתגרת המשלבת אחריות ומחויבות גדולה.

שייכות למשפחת בית הדר . השילוב של לימודים מורכבים עם תפקיד 

מאוד מאתגר אפשר לי להתקדם מקצועית וחברתית. משפחת בית הדר 

ליוותה אותי בשמחות משפחתיות , בלוויה של אבי ז"ל ותמכה בי בתקופה בה 

חליתי בסרטן וזאת הבמה וההזדמנות להודות לכל אחד ואחת באופן אישי. 

האחריות הניהולית מחייבת ומדרבנת אותי לקום כל בוקר עם מוטיבציה ורצון 

לעשות הכל כדי לעזור לחבריי להניע בצורה מיטבית את גלגלי העשייה. אני מקווה 

ומאמינה שתהליך ההתפתחות שלי בבית הדר עדיין לא הגיע למיצוי ואמצא את 

 לתרום להצלחת הבית .  עצמי בעיתוי הנכון ממשיכה

בית הדר זה מקום העבודה הראשון שלי בחיי, בו טטרואשוילי חנה 

אני מרגישה בבית  ושייכת 

 למערכת.

       

 ר ראיסה אנשלביץ‘ד

 
 

 פרידמן אילנה
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ברכות ואיחולים 

לעובדים שהשנה 

שנים  01ימלאו להם 

 בבית הדר

 

 קופצוב פאינה
 

 והבי אסמאעיל
 

 טייב )עמר( דורית חנה
 

 ינה לודמילה
 

 פרידמן לאוניד
 

 חטואשוילי מננה
 

 בוחאלצב מיכאל
 

 צ'ופנקו מרינה
 

 אמינוב אוקסנה
 

 כהן סופיה

 “עבודה ריגשית”קבוצת 

בחודשים האחרונים פועלת בבית הדר קבוצת 
"עבודה רגשית" לפיזיותרפיסטים. הקבוצה 

הוקמה ביוזמת הפיזיותרפיסטים, מתוך רצון 
לאפשר עיבוד חוויות מעולם התוכן של 

  הפיזיותרפיסט בבית הדר.

רותי, מנהלת השירות   את הקבוצה מנחות
  הסוציאלי, ושירה, עו"ס במחלקות מונשמים.

הקבוצה נהנית מתמיכת ההנהלה, אשר 
מעודדת את קיום המפגשים ואף מפנקת את 

המשתתפים 
בקפה 

 ומאפה.

 קבוצת מאושפזים במחלקת שיקום

קבוצת מטופלים ‘ לאחרונה החלה לפעול במחלקת שיקום א
בהנחיית אחות אחראית מחלקה ועובדת סוציאלית. לקבוצה 

קוראים "יש עם מי לדבר", ומטרתה לאפשר למטופלים לדבר 
 על חווית השיקום ולהכיר מטופלים נוספים.

 סדנת מניעת התעמרות

 סדנא חווייתית למניעת התעמרות "זה בידיים שלך":

במסגרת ימי הכשרה מרוכזים לכלל העובדים עוברים 
המשתתפים תכנית מעניינת הכוללת ידע תיאורטי לצד עבודה 
אישית וקבוצתית להבנת יחסי הגומלין בין המטופלים לצוותים 

המטפלים כגון מה 
הן הסיטואציות 

המציפות כעסים 
וכיצד לנהל 

 קונפליקטים. 

המסר הוא: זה 
 בידיים שלנו 



 יום המעשים הטובים

הגיעו אלינו מתנדבים רבים  13.3.12ביום המעשים הטובים שחל השנה בתאריך 
לשמח את המטופלים שלנו. השף המתנדב גדי אלנביא ובנו אילי העבירו סדנת 
בישול מעניינת באוירה קסומה בחצר בית הדר למטופלים מהמחלקות השונות 

 שזכו בסופה לאכול את התוצאה הטעימה.

את החצר “ שדרג“ח מאוחדת הגיעו ל“קבוצת מתנדבים מקופ
של מחלקת מונשמים להנאת המטופלים מכלל המחלקות. 

בפעילות מאומצת הקבוצה הכניסה אור, צבע ויופי לחצר ולאחר 
 מכן בפעילות מהנה עם  מטופלי מחלקות המונשמים שתלו עציצים שיוסיפו חן למחלקות ולחצר.

האשדוד הגיעו למחלקות השיקום וחילקו מאפים וכרטיסי ברכה ‘ ס מקיף ז“קבוצת תלמידים מבי
 אישיים של החלמה מהירה לכול המטופלים. 
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 יום עיון לקהילה 

, התקיים בבית הדר יום עיון המיועד לקהילת הגיל השלישי 7.11.16בתאריך 
בנושא "הפרכת מיתוסים על הגיל השלישי" . זוהי השנה השלישית שבה מתקיים 
אצלנו יום עיון בנושאים חשובים הנוגעים לגיל הזקנה. ליום זה הגיעו משתתפים 
רבים אשר זכו לשמוע הרצאות מעניינות בנושאי רפואה, תזונה, פעילות גופנית, 

שלווה נפשית וזיכרון. בסוף היום 
אורחינו התכבדו בארוחת 

 צהריים מגוונת, בריאה וטעימה.
הופעה מיוחדת לכבוד חג החנוכה 

 למטופלים ובני משפחותיהם

לכבוד חג החנוכה נהנו המטופלים ובני 
משפחותיהם מהופעה מיוחדת של להקת מחול 

אתני שכללה שילוב של ריקודים הודיים 
ומרוקאיים ולימוד הקהל תנועות ריקוד 

 מיוחדות.

 יום קהילה משרד הביטחון

עובדי משרד הביטחון  81-הגיעו לבית הדר כ 81.18.16בתאריך 
ליום פעילות קהילתי בבית הדר. במשך הבוקר הם עשו היכרות עם 

בית הדר על ידי הרצאות של המנהלת דבורה ואחראית הריפוי 
בעיסוק בלה. לאחר מכן התחלקו בין המחלקות השונות להתנדבות 

 בשיתוף פעולה עם צוות הריפוי בעיסוק. 

בכול מחלקה התקיימה 
פעילות קבוצתית 

מיוחדת למטופלים 
בשילוב המתנדבים 
ובהובלת המדריכת 

 תעסוקה המחלקתית.

 מסיבת פורים לעובדים 

‘ בלה וידה‘בערב פורים חגגנו את החג באולמי 
משתתפים, עובדי בית הדר מכלל  851-כ

הסקטורים ובני משפחותיהם, באוירת שמחה 
וכיף. המסיבה כללה אוכל טוב, ריקודים, 

 תחרות תחפושות ועוד. 

השנה נוספה קטגוריה של תחפושת קבוצתית 
קבוצות  2לתחרות התחפושות והשתתפו בה 
 עם תחפושות מקוריות ומושקעות. 

התחפושת הקבוצתית שנבחרה במקום הראשון 
של צוות הריפוי ‘ שוק ההון’הייתה תחפושת 

 בעיסוק ותעסוקה. 

 ברכות לזוכים וישר כח למתחפשים המשקיעים!

 איפור וטיפוח למטופלות

בחודשים האחרונים מגיעות לבית 
הדר מאפרות מוכשרות לפעילות 

שמחה של טיפוח ויופי בהתנדבות 
למטופלות המחלקות סיעודית 

 ותשושי נפש. התוצאות לפניכם..



 חיזוק הקשר עם בתי החולים בקהילה 

השנה אירחנו את בית חולים סורוקה לסיור בבית הדר והיכרות 
עם החטיבות שלנו למטרת חיזוק שיתוף הפעולה אשר נוצר 

בשנים האחרונות. צוות השירות הסוציאלי של בית חולים ברזילי 
הגיע אף הוא למפגש עם צוות השירות הסוציאלי שלנו וצוות 

ההנהלה לצורך ייעול וחיזוק התקשורת בין בתי החולים. סיורים 
של ההנהלה וצוותים נוספים מבית הדר נערכו בבית חולים 

 אסותא אשדוד לצורך היכרות וחיזוק שיתוף הפעולה. 

 ליצנים רפואיים בבית הדר

מזה כשנתיים פועלת בבית הדר גליה הליצנית הרפואית 
במחלקות סיעודית ותשושי נפש ומכניסה אור ושמחה למטופלי 

המחלקות. השנה יתחילו לפעול בהתנדבות שני ליצנים רפואיים 
 במחלקות המונשמים... 

מצורף הפוסט המרגש שהעלתה הליצנית הרפואית דנה 
 בפייסבוק על חוויותיה מאחד הביקורים במחלקה.
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 קבוצת כדור הרשת של בית הדר 

קבוצת הכדורשת 
של בית הדר עלתה 
השנה לבית עליון. 

עונת המשחקים 
נמצאת בשיאה 
ובנות הקבוצה 

מייצגות את בית 
הדר בכבוד רב 
בשיתוף פעולה 

מוצלח עם המאמנת 
 דפנה אלוש.

כולם מוזמנים 
לעודד ולתמוך בקבוצה במשחקים המתקיימים העונה 

 בקרב על הגביע!

 

הרחבת תחומי הפעילות של צוות פיזיותרפיה במחלקות 

 המונשמים

כמידי שנה צוות הפיזיותרפיה בבית הדר ממשיך, יחד עם כל 
הסקטורים, בעשיה ובקידום המקצועיות, הידע, המסירות 

 והיחס החם למטופלים ולמשפחותיהם. 

השנה סיימנו תהליך מבורך מול משרד הבריאות המיועד 
להרחבת תחומי הפעילות של פיזיותרפיסטים במחלקות 

להנשמה ממושכת, נוהל חדש בנושא עומד לפני פרסום ואנו 
משוכנעים שהמטופלים והצוותים ירוויחו משיתוף הפעולה 

 בנושא. 

אנו ממשיכים באירוח ימי עיון וקורסים לפיזיותרפיסטים מכל 
הארץ ומהווים שדה קליני אקדמאי לכל האוניברסיטאות. נקפיד 

גם השנה להעניק למטופלים את הטיפול הטוב ביותר ולעבוד 
 בשיתוף פעולה מלא עם כל הצוותים בבית החולים. 

                                                                                                    


