
 

 המנהלת:דבר 

 בית הדר
 מרכז רפואה שיקום וסיעוד 

 6‘ , גיליון מס6102עיתון חצי שנתי, ראש השנה 

בעלון זה ריכזנו בעזרתכם רגעים של חוויות משותפות שעברנו 

במחצית השנה האחרונה, רגעים אלו המשקפים מצבים של 

שיצרנו, חשיבותם רבה. קיומנו בעבודה זו ופעולותינו “ יחד”

נתמכים על ידי הכרה בהיותנו יחד, זה עם זה, במטרה 

משותפת. בתהליכים המושפעים מיכולתנו לעבוד בתיאום, בהכרה הדדית של החוזקים והצרכים 

 שלנו ושל חברינו לעבודה. ביחד אנחנו משלבים כוחות ומתקדמים. 

לחוד, אנחנו מפתחים את המשמעת העצמית, את “.  לחוד“אנו מכירים גם ב“ ביחד“לצד ה

האחריות האישית, לחוד אנו נושאים בתוצאות על מעשינו וכוונותנו, לחוד אנחנו יוזמים 

 התחייבות אישית לתקן ולחתור לשינוי לכיוון של בריאות, חוזק, הרמוניה ואיזון.

בימים הבאים של חגי תשרי, המשופעים באירועי הביחד החגיגיים והלחוד המעמיקים של חשבון 

נפש, אני מאחלת לכל העובדים היקרים של בית הדר שנה טובה ומאושרת, שנה של הישגים 

 אישיים, סיפוק ואחווה.

אני מאחלת לנו, כציבור בית הדר הצלחה באתגרים המיוחדים שעל הפרק.. תרגיל הפינוי 

 החשוב, ארגון מחדש של מחלקות סיעוד מורכב, סיעודית הוותיקה ומונשמים.

אני מודה לכול הצוותים על עבודה מסורה ומאומצת וראיית טובת הכלל בכול מעשיהם, מאחלת 

הוותיקות התאקלמות טובה במסגרת השינויים והמשך ‘ ומורכב א‘ לצוותים של סיעודית ב

מוצלח. ביחד נמשיך ליצור מתן טיפול איכותי, מיקצועי ומוקפד ביחסי אנוש טובים וחמים ורצוף 

 בכוונה לעשות טוב. 

 שלכם,

 דבורה גולדברג, מנהלת בית הדר

 קצת על ראש השנה... 

ראש השנה הוא חג של סמלים ורמזים. שולחן החג עמוס ב"סימנים" 

ו"ברכות", שכל עניינם הוא לחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.  

הרגשת ההתחדשות בראש השנה היא צורך ממשי לחיים בריאים 

בנפש וגוף. תפקידינו לרענן את סביבותינו במאור פנים, במטרה 

 לתת כוחות לבאי המקום בהתמודדויות השונות במהלך שהותם כאן.  

 בברכת שנה טובה ומתוקה

 הרב יעקב סוסי, רב בית הדר

 1ע מ ו ד   
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 הופעות מוזיקליות  

בחג השבועות נהננו מהופעה שמחה של מקהלת "ראשונים" 

בניצוחה של אירינה פרודניקוב. חברי המקהלה הנעימו את זמננו 

בשירים בעברית וברוסית. האוירה הייתה נהדרת ונשאר טעם של 

 עוד...

גם בסוף הקיץ זכינו להופעה מוזיקלית מיוחדת של הצמד "יוליה 

ופיליפ", היא, עולה מרוסיה, והוא מתוניס. האזנו לשירים נוסטלגיים, 

 דואטים מקסימים, ושירת אופרה מקצועית וערבה לאוזן. 

הקסם שבמוזיקה מאפשר לכולנו שעה של שמחה וקורת רוח, ועל כך אנו מודים למקהלה ולצמד שהופיעו 

 בהתנדבות, ומקווים לעוד אירועים מהסוג הזה.

 שירה בריח, שירות סוציאלי

 טקס יום השואה

 זו השנה השלישית בה אני זוכרים ומזכירים את קורבנות השואה באמצעות טקס מרגש.

 השנה בחרנו לשתף דיירים ומאושפזים בטקס הדלקת הדלקת הנרות לזכר יקיריהם. 

 הדיירים היו נרגשים מאוד מתשומת הלב והאהבה שהורעפה עליהם. 

 הטקס כלל קטעי קריאה וגם קטעים מוזיקליים נוגעים ללב של רומי וחגי מפיזיותרפיה. 

 רותי זיגל, אחראית שירות סוציאלי

 

 יום עיון פליאטיבי

כחלק מאוריינטציה פליאטיבית בבית הדר הוחלט על ידי הצוות הפליאטיבי  לקיים יום עיון בנושא חשוב זה.                              

במאי ואליו הוזמנו העובדים של בית הדר וגם אורחים מבחוץ.                             2-יום העיון התקיים ב

ההרצאות הועברו על ידי הצוות הפליאטיבי ועסקו בטיפול פליאטיבי ויישומיו בבית הדר בתחומים השונים. 

אחות מפקחת ארצית באגף הגריאטריה, שהרצתה  -גב' ויויאן רביד  -למרצים שלנו הצטרפה גם מרצה אורחת

 “.תוכנית תמיכה לצוות”על 

לארגון יום העיון היו שותפים רבים וביחד הצלחנו לקיים השתלמות מעניינת ופורייה עבור כולם. המשוב על 

 התכנים של יום זה היה חיובי, המשתתפים יצאו בתחושה של למידה וחוויה חיובית.

 רימה אלוש, שירות סוציאלי

 פילאטיס בבית הדר

פעמיים בשבוע , בימים ראשון ושלישי, מתקיים במכון 

הפיזיותרפיה של בית הדר שיעור פילאטיס לעובדי בית 

 הדר בהדרכתה של הפיזיותרפיסטית מעיין ברנץ.

ס רותי זיגל, המתאמנת בקביעות בשיעורי הפילאטיס “עו

מספרת כי השיעורים השבועיים הם שעת מתנה עבורה 

 והם עוזרים לה להמשיך את היום רפויה ורגועה יותר..
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 הרצאה של איריס ערד לעובדים

באוגוסט כיבדה אותנו בהרצאה מרגשת במיוחד הגב' איריס ערד  11-ב

בה היא גוללה בפני צוות הפיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק,    רצהבי, 

עובדות סוציאליות, רופאים והאחיות וכן בת משפחה של אחד הדיירים,  את 

סיפורה המדהים על הזמן בו שהתה במוסדות רפואיים במצב של הכרה 

מינימלית.                                                                                       

החוויות כפי שהיא מתארת אותן גם בספרה המרתק "בונה ארמונות בכפית" 

מטלטלות, לא נותנות מנוח, ומזכירות לנו שוב את  החשיבות הרבה 

   בשליחותנו בבית הדר.

 חגי שקולניק, צוות פיזיותרפיה

 הפנינג קרקס בבית הדר

התקיים ברחבת הכניסה של בית הדר אירוע מיוחד לרגל פתיחת חופשת הקיץ: הפנינג קרקס לכל  1331 –ב

 המשפחה המיועד לקהל הרחב. ההפנינג, בשיתוף עם עיריית אשדוד, כלל פעילויות קרקס מהנות לילדים, דוכני 

מזון ואטרקציות אותם הפעילו העובדים שלנו )מנהלה, 

משק, אחזקה, מטבח ופיזויתרפיה( וכן מופע קרקס באורך 

 מלא שכלל מופעי אקרובטיקה ומופע אש. 

איש מתוכם הייתה נציגות מכובדת  055-לאירוע הגיעו כ

של עובדי בית הדר עם ילדיהם ונכדיהם וכן משפחות 

רבות מאשדוד אשר שמעו על האירוע דרך הפירסום 

 בעיתונים. 

האירוע הצריך הכנות רבות ומורכבות, השקעה מרובה 

וגמול בצדה שלאחר צהריים ארוך וקסום נתנה לנו את 

האפשרות לשנות אווירה ולראות את מקום עבודתנו באור 

 המארח בשעריו אוכלוסייה שונה מהרגיל ומסיבות שונות מהרגיל...  -שונה

 יום קהילה לשוטרים בבית הדר

בשיתוף פעולה מיוחד עם המכללה הלאומית לשוטרים הממוקמת בבית 

חניכים מקורס שוטרים. החניכים  35אירחנו בבית הדר  2232-שמש,  ב

פתחו את היום בהרצאה מרתקת של האחות הראשית מאיה על זיקנה ועל 

הטיפול המגוון הניתן בבית הדר. לאחר מכן התכבדו ממטעמי המטבח ואז 

התאספו יחד עם הדיירים שלנו והקשיבו לסיפורו המעניין של כלבן 

במשטרה על עבודתו עם כלבו ואף זכינו לראות אותם בפעולה כאשר הכלב 

 נדרש למצוא מחסנית נשק שהוחבאה עבורו מבעוד מועד. 

את היום סיימנו עם פעילות יצירתית משותפת ומהנה של השוטרים 

 והדיירים בהדרכתן של צוות עובדות התעסוקה שלנו. 

 ביקור של הדיירים במוזיאון אשדוד לאומנות

לאוגוסט יצאנו לסיור חוויתי במוזיאון אשדוד לאומנות. דיירי  31-ב

סיעודית, תשושי נפש וסיעוד מורכב הגיעו בהסעה אל   -המחלקות

 המוזיאון, שממוקם במרכז העיר מול נוף הים ומרכזי התרבות של אשדוד.

הדיירים צפו במייצגי המוזיאון לצד הסבר מרתק והתנסו בסדנת אומנות 

שכללה ציור תוך האזנה למוזיקה במקצבים שונים. החוויה איפשרה גיוון , 

העשרה , חוויה יוצאת דופן וסיפקה פעילות פנאי משמעותית               

 לשביעות רצון הדיירים.

 וקלר, אחראית ריפוי בעיסוק  ‘בלה צ



 בבית הדר 2‘ טקס עובד מצטיין מס

בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה נציין בפעם השנייה את ששה העובדים המצטיינים אשר זכו להערכה מיוחדת על 

תרומתם הייחודית לקידום ערכים חשובים כגון שיתוף פעולה, איכות השירות, יוזמה, מקצועיות ומצוינות בתחום העיסוק 

אחל מזל טוב לעובדים המצטיינים שנבחרו הפעם, שלהם. כול עובד מצטיין שיבחר יקבל תעודת הצטיינות ופרס כספי. נ

 הטקס הבא יתקיים בחג הפסח. רשימת העובדים המצטיינים תפורסם לאחר צאת גליון זה.

 ‘חלוקת תיקים לילדי עובדים העולים לכיתה א

כמו בכל שנה, גם השנה הוענקו בטקס מרגש 
 ילקוטים לילדי העובדים העולים לכיתה א'.

הילדים והעובדים הגיעו יחדיו וביחד בחרו תיקים 
אשר ישמשו אותם במהלך השנה הראשונה 

 ללימודיהם.

כאיחולי המנהלת דבורה, כולנו תיקווה שבמהלך 
השנה תיק זה  יתמלא במחברות ספרים, 

 עפרונות, מילים ומספרים!

ושהילדים היקרים ילמדו היטב, בסביבה נעימה 
ובטוחה יזכו לחברים טובים וילכו יום יום בשמחה 

 לבית הספר.

 הכירו את המתנדב המסור של בית הדר: מרט אלשנצקי

חודשים והוא מסייע לצוות המטפל  15-מרט החל את התנדבותו בבית הדר לפני כ

 ולמטופלים במחלקות השונות בכול הדרוש כגון האכלות, ליווים הורדות והשכבות.

הוא התבקש לרשום כמה מילים על המשמעות של ההתנדבות בבית הדר בשבילו ואלו הם 

 דבריו...

בחרתי לעזור לאנשים שזקוקים  -עברתי הרבה בחיים,  בעקבות זאת ולמרות כול זאת”

 לעזרה, בכל מצב ובכל מקום. עם כל הכוח והאפשרויות שלי, זוהי מטרת החיים שלי היום!

מאחר ואני קיבלתי דברים אלו בחינם אני   -לטעמי, רק באמצעות נתינה אנחנו יכולים לחיות באושר, בבריאות ובחופש

חושב שאני גם צריך לתת לאנשים אחרים בחינם. בנוסף, בזכות ההתנדבות אני מרגיש שאני משקיע ותורם למדינה 

 שלנו. 

 לדעתי, לא משנה מהיכן הגענו חשוב לאן אנו הולכים וכשאני הולך בדרך הזו, של הנתינה אני מרגיש שאין לי מה לפחד..

 אני אוהב את המקום ואת העובדים והמטופלים בו וזקוק לכם.

 שלכם, 

 “מרט אלשנצקי.

 בהזדמנות זו נודה למרט על הגעתו מדי יום לבית הדר, על מסירותו למטופלים ועל הסיוע הרב לצוות המטפל!

 4עמוד  

 תרגיל פינוי בית הדר

יתקיים תרגיל פינוי של בית הדר על מנת להכין  2239311של פיקוד העורף, בתאריך  במסגרת תכנית התרגילים השנתית
את המוסד לתרחיש של פינוי .התרגיל מתקיים בשיתוף פעולה עם הגופים רבים : פיקוד העורף , משרד הבריאות, 

 משטרת ישראל, עיריית אשדוד, שירותי כיבוי והצלה, מגן דוד אדום.

של המוסד לתרחישים שונים במצבי חרום. צוות בית הדר   בתרגיל יתורגלו שיתוף פעולה בין הגורמים שונים ומוכנות 
נרתם למשימה והשקיע מאמצים רבים בהכנה לתרגיל  כאשר המטרה היא שההכנה לתרגיל והתרגיל עצמו ישפרו 

 משמעותית את היכולות שלנו להתמודד בצורה מיטבית עם מצבי החרום הצפויים לנו.

 יבגני פרודין, סגן אחות ראשית


