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בית הדר
מרכז רפואה שיקום וסיעוד
דבר המנהלת:
אנחנו נוהגים לקדש את הימים אשר בין כסה ,היום בו הירח מכוסה
ובין היום העשירי לחודש תשרי ,ולהקדישם לזיכרון ותרועה ,לחשבון
נפש ולהבטחה.
תרועת השופר והדגשת הייחוד והמיוחד בחיינו ,הבלטת התכנים החשובים ובעלי המשמעות
הסמלית והרוחנית עבורנו וחשבון הנפש שאנו עוסקים בו ,כל אלה פותחים בפנינו הזדמנות
להתחלה חדשה ורעננה וממלאים את לבנו התרגשות ומכוונות שואפת לטוב לקראת הבאות.
אני מזמינה אתכם להביט כולנו יחד בהערכה ובפליאה על ההישגים היפים ,על פרי עמלנו .כמדי
שנה ,כ 0011-מטופלים זכו לטיפול המסור של צוות בית הדר במחלקות השונות.
תראו בעיני רוחכם את התיאום ,התקשורת ושיתוף הפעולה ,בין אנשי הצוות המוכשר והמסור
במחלקות השונות .התיאום והשיתוף בין צוות המטבח ,המשק והאחזקה ומזכירות רפואיות,
הרופאים ,אחיות ומטפלות ,פיזיותרפיסטים ומרפאות בעיסוק ,עובדות סוציאליות ,דיאטניות
וקלינאי תקשורת ,מדריכות תעסוקה ,מטופל ומלוויו ,הוא המפתח להגשמת מטרות הטיפול
והשגת התוצאות המיטביות ובראש ובראשונה בהן הענקת חווית ביטחון ורוגע ואמון למטופל.
אני מודה לכל עובדי בית הדר היקרים על החלק החשוב שכל אחד ואחת מכם נוטלים ברצון טוב,
במקצועיות ,במסירות וברגישות בפעילות היומיומית המיוחדת שלנו.
שנה טובה לכל עובדי בית הדר ,מאחלת לכם ולבני בתכם בריאות ושמחה.

שלכם,
דבורה גולדברג ,מנהלת בית הדר
קצת על ראש השנה...
’זה היום תחילת מעשייך זיכרון ליום ראשון' -ראש השנה נבחר ביום
בריאת האדם ולא בעת יצירת העולם .ללמדנו שהאדם הוא עיקר הבריאה ומעשינו הטובים הם אלו
הקובעים את קיומו של העולם ולכן משמשים כזיכרון ליום הראשון לבריאה.
כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

הרב יעקב סוסי ,רב בית הדר

עיתון חצי שנתי ,ראש השנה  ,8102גיליון מס‘ 6
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מפסח עד ראש השנה ...אירועים נבחרים בבית הדר:
יום כיף לעובדים בצפון
כמו בשנה שעברה גם השנה כ–  011מעובדי בית הדר
יצאו הקיץ בשני מועדים ליום כיף בצפון .הפעם גילינו
את היופי של העיר עכו דרך סיורים באתריה המרכזיים
של העיר -השוק ,ממלכת האבירים ,מנהרת הטמפלרים ושייט מהנה מסביב
לחומות העיר העתיקה .לאחר הביקור בעכו ,הצפנו לאתר ראש הנקרה  ,ירדנו ברכבל לנקרות ,שם נחשפנו למקומות
מדהימים ביופיים .את היום סיימנו בארוחה טעימה במסעדת הצוק ,מסעדת שף בשרית.

הפנינג שנתי למשפחות בפארק אתגרים
ביום שני ,8.6.06 ,בילו משפחות בית הדר בפארק אתגרים בהפנינג
מיוחד שהתקיים אחה“צ רק לאורחי בית הדר .פארק אתגרים הסמוך
לפארק לכיש ,כולל אטרקציות רבות לילדים גדולים וקטנים בניהן מכוניות
מתנגשות ,ג‘ימבורי ,מתנפחים ,קירות טיפוס ,טרמפולינות ובריכה
גדולה .הילדים נהנו מהאטרקציות וההורים נהנו מהשקט .נוסף על הפעילויות של הפארק
הילדים השתתפו בסדנת בועות סבון ענקיות מהנה במיוחד .בארוחת הערב התכבדו המשתתפים בפוקצ‘ות טעימות
ישר מהטאבון עם תוספות לבחירתם .ניתן לסכם כי הילדים וההורים חזרו מרוצים אך עייפים.

שבוע האחות 8102
השנה חגגנו את יום האחות הבין לאומי בתוכנית ענפה כחלק מפעילות ארצית
ובמטרה להודות לצוות הסיעוד שתמיד נמצא לצד
החולה תוך שמירה על איכות ובטיחות ,מקצועיות
ורגישות .בתוכנית הייתה ארוחת צהריים מפנקת לצוות
הסיעודי לפי חטיבות ,יום כיף בחמי יום  ,ערב גיבוש בקולנוע ,חלוקת
שי לצוות הסיעודי ותגים מעוצבים.
בנוסף השנה השתתפו האחיות גבי זכריה רוסו ,מאיה שקולניק גזית ,יאנה וישנבסקי וליזה
מסס בכנס סיעוד גריאטרי בין לאומי בסנט פטרבורג.

הפרויקט הקהילתי כל העוצמה בבית הדר
הקיץ ,בפעם הראשונה ,נוסף על העסקת ילדי עובדים של בית
הדר תחת תחום אחריותה של אם הבית שרית סויסה ,העסקנו
נוער מהקהילה בתפקידים שונים .הנוער זכה לחוות בפעם
הראשונה מהי עבודה ואנחנו זכינו לסיוע במטלות היומיומיות
במחלקות השונות .הפרויקט החשוב פועל כבר מספר שנים ומאפשר תעסוקה לקיץ לבני נוער מפנימיות המתגוררים
באשדוד כמו כן מאפשר להם היכרות ראשונית עם עולם הזקנה .התכנית מנוהלת על ידי אגף העולים של עיריית
אשדוד וממומנת על ידי מפעל אדמה אגן .הנוער נקלט לעבודה הזמנית לאחר תכנית הכשרה מקוצרת אצלנו ,את סיום
עבודתם של  22הנערים ציינו באירוע סיום מרגש לכבודם.

חלוקת תיקים לילדי עובדים העולים לכיתה א‘
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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 .בטקס חולקו גם קלמרים לנכדים של
עובדי בית הדר.

מטופלי בית הדר בטיול לחוף הים
במאמץ משותף של הצוות הסיעודי והפרארפואי של המחלקות ובתיווך
של צוות הריפוי בעיסוק הצלחנו להוציא את מטופלנו לבוקר של כיף
בחוף הים .מטופלי מחלקות סיעודית ,תשושי נפש וסיעוד מורכב נהנו
מהאוויר והאווירה הנעימים והנוף היפה של חוף אשדוד.
המטופלים התכבדו בפירות ובגלידה קרה ,נגעו בחול שבחוף ובמי הים,
השתזפו ושיחקו בכדור ים.

הרצאתו של אביו של נדב גולדמכר ז“ל לכבוד יום הזיכרון
בערב יום הזיכרון השנה ,התקיימה הרצאה מרגשת מפי אביו של רב סמל במילואים נדב גולדמכר ז“ל
שנפל במבצע ”צוק איתן“ וקיבל לאחר מותו את צל“ש מפקד החטיבה .האב סיפר על אופיו המיוחד של
בנו ואת סיפור האירוע הייחודי בו נהרג בנו .

מקהלת ’רמתיים‘ במחלקות המונשמים
בתאריך  00.8.06זכינו לביקור מיוחד של להקת
"רמתיים" מירושלים ,בלובי מחלקות המונשמים בקומה
הראשונה .המקהלה ,בניצוחו של ריצ'רד שבי ציון ,הגיעה
בעקבות חברם למקהלה אשר מטופל אצלנו במחלקה
להנשמה ממושכת .חברי המקהלה רגשו את כל הנוכחים
ושמחו אותם בשירה ונגינה .היה זה ביקור ראוי לציון ,אנו
מודים למקהלה ומקווים שיגיעו שוב.

טקס יום השואה
זו השנה החמישית בה אני זוכרים ומזכירים את
קורבנות השואה באמצעות טקס מרגש .הטקס אותו
הנחתה עו“ס רותי דאובנדייק ,כלל קטעי קריאה ,קטעי
נגינה ושירה נוגעים ללב שבוצעו על ידי רומי וחגי
מצוות הפיזיו‘ וכן הדלקת נרות מרגשת על ידי
מאושפזים ,דיירים ועובדים שהדליקו נר לזכר יקיריהם.
השנה התכבדנו בנוכחותם המרגשת של חיילים מחיל
התותחנים .מפקד הפלוגה הדליק נר זיכרון לחללי נצר
אחרון -ניצולי שואה שנותרו
שורדים אחרונים במשפחתם,
הצליחו להינצל ובהגיעם למדינת
ישראל נפלו בעת שלבשו מדים.

רכזת ניו מדיה חדשה בבית הדר
בית הדר קלט לשורותיו את רינה מור .רינה היא מתנדבת אשר מרכזת את תחום הניו מדיה של בית הדר (פייסבוק,
אינסטגרם ,ווטסאפ וכו') ,הנכלל תחת מטרית קשרי הקהילה שלנו .מטרתה היא לקדם את הנוכחות החיובית של בית
הדר ברשתות החברתיות ,לפרסם את הפעילות אצלנו ואת סיפורי ההצלחה ולהסתייע בכל זה ככלי לחיזוק הקשר עם
הקהילה וככלי יעיל לגיוס עובדים טובים נוספים לשורותינו .בהצלחה רינה!

ביקור בי“ח ברזילי בבית הדר
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כחלק מתוכנית השיווק ושימור לקוחות אנו ממשיכים בימי אירוח של
בתי החולים בסביבה אצלנו בבית הדר.
בתאריך  21.0.06התארחו בבית הדר נציגים בכירים מבית החולים
ברזילי .המפגש הווה זווית איכות נוספת להמשך העבודה המשותפת
היומיומית והאינטנסיבית .המפגש התחיל עם היכרות בין הצוותים ,המשיך בהרצאות מקצועיות מטעמנו והסתיים בסיור
במוסד .מפגש זה נחל הצלחה הודות למאמציה המתמשכים של אסתל בוחניש בתחום שיווק ושימור לקוחות.

פתיחת הקפיטריה בבית הדר
בשעה טובה בלובי הקומה השלישית של בית הדר נפתחה מחדש הקפיטריה .הקפיטריה
מופעלת בשעות הבוקר והצהריים (ובהמשך גם בערב) על ידי נציגים של תעסוקה נתמכת
בעיריית אשדוד שמטרתם ומטרתנו לתת הזדמנות לעובדים בעלי מוגבלויות להשתלב בשוק
העבודה .בקפיטריה נמכרים במחירי עלות מגוון מוצרים טעימים כגון :שתיה קרה ,חמה ,אייס
קפה ,ברד ,חטיפים ומתוקים ,בורקסים וקרואסונים ,כריכים ,סלטים ועוד.

מה חדש בחטיבת השיקום ובחטיבה הסיעודית והסיעוד מורכב?
שתי החטיבות חוו שינויים רבים במהלך שנת  .8102התווספו אנשי צוות חדשים ורבים למערך ונקלטו בהצלחה בסיוע של
הצוות הוותיק .הועברו מספר ימי עיון והדרכות קליניות בנושאים מגוונים ,דבר אשר תרם הן להתמקצעות של הצוות
המטפל והן לשיפור היחסים הבינאישיים בתוכו ויצירת אווירה של שיתוף פעולה וערבות הדדית במקום העבודה .בוצעו
מספר צעדים לשיפור המראה החיצוני של המחלקות ,חיפוי קירות ,החלפת מיטות במחלקת למיטות הידראוליות
מתקדמות ,החלפת וילונות ופרגודים .אנו ממשיכים במספר פרויקטים חטיבתיים בשיפור השירות .במחלקות שיקום
התחלנו בתוכנית של מפגש שבועי עם מטופלים בדיון על חווית השיקום .
ברכות לקידום מקצועי :מאחלים הצלחה לגבריאלה זכריה רוסו בבחינת הרישוי בהתמחות בטיפול התנהגותי
קוגניטיבי ( )CBTולאסמעיל והבי ולעלאא נוג'ידאת בלימודי התמחות בטיפול נמרץ! לליסה דוצנקו לכבוד כניסתה לתפקיד
של אחות אחראית מחלקת תשושי נפש והצלחה בלימודיה לקראת מומחיות טיפול בחולה הגריאטרי! לאולגה בקרמן
לכבוד התקדמות בלימודי תואר אקדמי!

מה חדש בחטיבת מונשמים?
במהלך שנת  2106מערך מונשמים התרחב .קלטנו צוות סיעודי חדש ישירות עם סיום בחינת הרישוי
של משרד הבריאות לפי צרכיהם נבנתה תוכנית הכשרה ולווי אישי בהובלתה של רכזת חטיבה יאנה
וישנבסקי ובשיתוף צוות רב מקצועי וצוות סיעודי בכיר.
במהלך השנה יצאה לאור חוברת הדרכה למטופל המונשם ובני משפחתו
ומתקיימים מפגשים מתוכננים בהנחיית השרות הסוציאלי ואחיות בכירות
בחטיבה אחת לחודש עם בני משפחה "מדברים על זה על כוס קפה" .
השנה מחלקת מונשמים ב' חגגה  01שנות קיומה במסעדת שף מפנקת
ומחלקת מונשמים ג' חתמה שנה לקיומה ונמצאת בתפוסה מלאה.
ברכות לקידום מקצועי :בברכות לליה גולדה שוורץ לכבוד סיום תואר שני! ברכות למריה זסלבסקי לסיום התמחות
בטיפול נמרץ! מאחלים הצלחה לליזה מסס בלימודי מומחיות בטיפול נמרץ ,לאנה שדלינסקי
ואירה אוזליאנה בבחינת סיום בקורס הדרכה קלינית ובתפקיד של סגנית מחלקה מונשמים א'!

חג שמח!

