
 
 המנהלת:דבר 

 בית הדר
 מרכז רפואה שיקום וסיעוד 

 4‘ , גיליון מס7102עיתון חצי שנתי, ראש השנה 

ראש השנה בפתח, זמן המיועד לברכות. אנחנו משמיעים שלל 

ברכות מסורתיות, שנה עוברת ואנחנו מתחילים מחדש. הברכה 

נותנת השראה, מימושה וקיומה תלויים רבות בנו, במעשינו , הלך 

 רוחנו ובחירתנו.  בואו נתכוון, נברך, נאחל ונקיים. 

, נדבר יפה, נסביר פנים, נהיה קשובים בואו נחיה שנה מתוקה כדבש

 ונעימים זה לזה נושיט עזרה, זו המתיקות.

נהיה ענווים, נהיה שוויוניים והוגנים, נהיה חרוצים וששים לפעולה, נהיה בואו נרבה זכיותינו כרימון. 

שותפים למטרה, שותפים לתוצאות ולאחריות. נגמול חסדים מבלי לבקש תמורה. אלה הזכויות ועמן 

 הזכיות.

, בואו נקשיב לעצמנו, לנפשנו, לגופנו, ונרחיק מאתנו את דפוסי הפעולה, בואו נסלק את מבקשי רעתנו

את יחסי הגומלין, את ההרגלים שמזיקים לנו. נעבוד בתשומת לב ובזהירות ובבטחה, נפתור בעיות 

 ביחסים, נצמצם צריכה מיותרת בזבזנית ויקרה נשמור על בריאותנו.

. נבלוט בצניעותנו, בקבלת האחר, ננהיג תוך מתן כבוד לזולת, נוביל תוך גילוי בואו נהיה לראש

 אמפטיה ומתוך חיבור לאנשים השועים להדרכתנו,  נהיה לראש משפיע, תורם, הנותן דוגמא ומופת.

אני מודה לכם, לכל אחד ואחת מכם עובדי בית הדר היקרים על עבודתכם החשובה, על מסירותכם 

והשתתפותכם בפעילות היומיומית המיוחדת שלנו, אשר לא ניתן לקחת בה חלק אלא אם ברצון, אלא 

אם בהתלהבות, אלא בנכונות ובהבנה של גודל האחריות הנתונה בידינו. הבה נודה זה לזה על 

 מאמצים הדדיים ופוריים להצעיד איתן את מרכזנו החשוב והאיכותי.

אנו מקדמים בברכה חמה את עשרות העובדים החדשים שקלטנו בבית הדר בשנה זו ובעיקר בקיץ 

הזה, בעזרתו החשובה של הצוות הוותיק המשתף פעולה בהדרכה והכוונה ובסיוע להשתלב ולהסתגל 

 ומאחלים לכולכם קליטה טובה וסיפוק מקצועי וחברתי אצלנו.

 שנה טובה לכל עובדי בית הדר, מאחלת לכם ולבני בתכם בריאות ושמחה.

 שלכם,

 דבורה גולדברג מנהלת בית הדר

 קצת על ראש השנה... 

 'מראשית השנה ועד אחרית שנה'

כל שנה מתחילה כ"השנה" ונגמרת לפעמים כסתם "שנה". כל ראש השנה 

מתחיל עם הבטחה גדולה שזאת תהיה שנה של שינוי אמיתי בכל התחומים, אך אז מגיעות הסחות 

הדעת שגורמות לשנה להסתיים כסתם עוד "שנה". נאחל לעצמנו שנוכל להתמקד בעיקר ולהתנתק 

 מהטפל. ליצור חלונות בתוך הזמן היום יומי בהם אנו מתרכזים בדברים החשובים לנו.       

 כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

 הרב יעקב סוסי , רב בית הדר
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 יום כיף משפחתי בפארק אתגרים

, בילו עובדי בית הדר עם משפחותיהם בפארק אתגרים ביום כיף 7/32ביום רביעי, 

מיוחד שארגן בית הדר לקראת סיומו של החופש 

הגדול. פארק אתגרים הסמוך לפארק לכיש, כולל 

אטרקציות רבות לילדים בניהן מכוניות מתנגשות, 

ימבורי, מתנפחים, קירות טיפוס, טרמפולינות ‘ג

ובריכה גדולה. הילדים רצו מאטרקציה לאטרקציה 

ונהנו מהמים הקרירים של הבריכה. ההורים בעיקר 

 רצו אחרי הילדים וכולם חזרו עייפים אך מרוצים.

 יום כיף לעובדים בצפון

מעובדי בית הדר יצאו הקיץ בשני מועדים ליום כיף  011 –כ

בצפון. התחלנו את היום באירוח בדואי מסורתי בכפר סלמה 

שבגליל המערבי, המשכנו בביקור במפעל הגלידות בוזה 

שבקיבוץ סאסא ונהננו גם מטעימות הגלידה המיוחדת..   

משם נסענו ליקב הרי גליל שבקבוץ יראון בו ערכנו סיור 

וטעימות יין .. משם שמחים ומרוצים המשכנו לאטרקציה מהנה 

 ומאתגרת של שייט קיאקים בערוץ הירדן. 

את היום גדוש הפעילויות סגרנו במסעדת איסקינדר עם ארוחה טעימה. הייתה חוויה מהנה, מיוחדת ומגבשת 

 מאוד.

 קונצרט קיץ חגיגי

‘ בחודש יולי הופיעה בבית הדר מקהלת ראשונים בניצוחה של גב

חברים פנסיונרים  01-אירנה פרודניקוב. המקהלה המיוחדת כוללת כ

וזוהי הופעתם השלישית אצלנו. ההופעה כללה שירים מוכרים בשפות 

שונות )עברית, יידיש, רוסית וצרפתית(, מהם נהנו המטופלים 

 מהמחלקות השונות, אורחיהם ועובדי המחלקות. 

 תיאטרון היידישפיל הגיע לבית הדר

 צ נערכה הופעה מוזיקלית מיוחדת של תיאטרון היידישפיל בבית הדר. “בשעות אחה 7232302בתאריך 

ההופעה המוזיקלית כללה שירים בעברית, יידיש, אנגלית ורוסית 

 בהשתתפות צוות השחקנים והנגנים של התיאטרון.

המטופלים ובני משפחותיהם שהוזמנו מראש לאירוע וכן הצוות 

 המטפל נהנו משעה של נחת ,נוסטלגיה ומוזיקה טובה.



 צעדת בית הדר

משתתפים,  במסלול  011-, נערכה צעדת בית הדר. באווירה שמחה ומגבשת צעדו כ00311302בבוקר יום חמישי, 

אשר הונגש ממש לאחרונה על ידי עיריית אשדוד. בזכות ההנגשה ניתן היום להתנייד בכיסאות גלגלים במעברי 

החצייה, לעבור ממדרכה לכביש בקלות בבטיחות ובנוחות וכך להגיע 

לפינות הנופש הקסומות הסמוכות לבית הדר: פארק לכיש וגבעת 

 יונה עם נקודת התצפית היפה שבה מול הים והנמל.

עובדי בית הדר צעדו ביחד עם המטופלים, הנעזרים בהליכונים 

ובכיסאות גלגלים, מלווים בבני משפחה ואורחים מהקהילה.  מטרת 

הצעדה, בנוסף על הנאה משותפת מפעילות של הפוגה ופנאי 

חוויתית במיוחד, הייתה  העלאה על נס וקידום המטרות של המרכז 

הרפואי הגריאטרי בית הדר: רווחת המטופל, הגברת  הנגישות, 

שמירה והגנה על כבוד האדם, שיפור איכות החיים והבריאות. 

הצועדים בלטו בחולצות לבנות וכובעים לבנים ובלונים עליהם 

 מתנוססים: כבוד האדם, נגישות, אורח חיים. 

הקבוצה לוותה על ידי משטרת אשדוד שדאגה לבטיחות הצעידה עד 

לנקודת סיום המסלול בתצפית של גבעת יונה, בחזרה לבית הדר. 

קורת רוח אפפה כל המשתתפים,  בדיקת המסלול עברה בהצלחה, 

ועם השלמת עוד אי אילו שיפורים, יוכל כל מטופל בבית הדר המרותק לכיסא גלגלים לצאת לבילוי מהנה בחיק 

הטבע הקרוב, בלווי מטפליו3משפחתו או מתנדבים! ובתקווה זו ובחיזוק המחויבות  לשמירה הדוקה על כבוד 

המטופל ואיכות החיים, הפריחו המשתתפים  יחד את הבלונים והתכבדו בפירות קיץ וירקות רעננים  מול חוף ימה 

 היפה של אשדוד.
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 השתתפות בית הדר בהפנינג אזרחים וותיקים של העירייה

ערכה לשכת הרווחה למען  0232302בתאריך 

האזרח הוותיק הפנינג  מיוחד המיועד 

לאוכלוסיית הגיל השלישי ברחבת העירייה.  

 ההפנינג כלל דוכנים, סדנאות והופעות. 

באחה"צ זה אורגן ביקור של דיירי בית הדר 

בהפנינג. הדיירים השתתפו בסדנת דרבוקות 

מהנה, צפו בהופעות ועברו בין הדוכנים 

 .המעניינים

כחלק מהשירות של בית הדר לקהילה התקיימה בהפנינג האזרחים הוותיקים סדנת תנועה 

 במוזיקה שהופעלה על ידי הפיזיותרפיסטיות המיומנות של בית הדר, מעיין בראנץ ואליאונורה 

 קרוגמן.

 טקס יום השואה

זו השנה הרביעית בה אני זוכרים ומזכירים את קורבנות השואה באמצעות טקס 

מרגש. הטקס כלל קטעי קריאה, קטעי נגינה ושירה נוגעים ללב שביצעו רותי זיגל 

ואבי דרדיק וכן הדלקת נרות מרגשת על ידי מאושפזים, דיירים ועובדים שהדליקו 

 נר לזכר יקיריהם. 



 בבית הדר 4‘ טקס עובד מצטיין מס

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

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

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

 הפעם, 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!

 

 קבוצות חדשות של ריפוי בעיסוק במחלקות מונשמים

השתתפות בפעילויות פנאי חשובה לכל אחד, ובייחוד לדיירי מחלקות המונשמים, על מנת לקדם את תחום הפנאי, צוות 

 הריפוי בעיסוק והתעסוקה החל לאחרונה להפעיל קבוצות חדשות:

במחלקת הנשמה ממושכת ב' מתקיימת אחת לשבוע קבוצת גינון, בה הדיירים זורעים, שותלים ומטפחים תבלינים, 

עגבניות ופרחי נוי אשר מקשטים את לובי ומרפסת המחלקה. הדיירים לומדים על  הצמחים השונים וחווים את התהליך 

 של התפתחותם. 

 

ג' -במחלקות הנשמה ממושכת א' ו

מתקיימת אחת לשבוע קבוצה מוטורית, 

המשלבת העלאת סיבולת, חיזוק גפיים 

עליונות, שיפור שיווי משקל וקואורדינציה. 

בקבוצה ניתן דגש על יצירת אינטראקציה 

חברתית והתייחסות לאלמנטים 

 קוגניטיביים.
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 ר“קורס סע

כחלק מהכנת מוסדות רפואה אשפוזיים לתרחישי חירום מקיים פיקוד 

העורף הכשרת סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( לתרחיש רעידת אדמה. 

המטרה הינה להקים צוות סיוע ראשוני שיורכב ממספר בעלי 

 ר בבית הדר.“תפקידים במוסד. בחודש אוגוסט התקיים קורס סע

במהלך ההכשרה קיבלו המשתתפים ידע וכלים להתמודדות אקטיבית 

עם רעידת אדמה בשעות הראשונות לאירוע, עד להגעת כוחות 

 מקצועיים. הקורס כלל גם התנסות עם עזרה ראשונה במצבים שונים.


