
 

 

 2019לשנת  שנתי דין וחשבון

 פרדס חנה –המרכז הרפואי "שהם" 

 

; שמות בעלי תפקידים בכירים, וויחידות הסמך של ו, יחידותיו, אגפיהמרכז הרפואיפירוט מבנה  .1

 .)למשל: תאגיד( מרכז הרפואיהעומדים בראש אגפים, יחידות סמך ה

 

 תרשים מבנה ארגוני:

 
  הנהלת המרכז הרפואי:

 שם תפקיד

 ד"ר בוגוסלבסקי טניה מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר תמי פורת סגן מנהל המרכז הרפואי

 נוי רונית-הגב' הר מנהל הסיעוד

 מר יהודה אביצור מנהל אדמיניסטרטיבי

 סיגל משווי מנהל כספים

 ארז אורנית מנהל משאבי אנוש

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 מנהל המחלקהשם  שם המחלקה

 ד"ר סלזנב אירנה מנהלת מחלקת שיקום ב + שיקום א

 ד"ר סלזנב אירנה מנהל מחלקות סיעוד מורכב תומך

 ד"ר מטבייצ'וק אלונה מנהלת מחלקת הנשמה ממושכת ב

 ד"ר זלודקוב סבטלנה מנהלת מחלקת הנשמה ממושכת א

  ד"ר קליין לביא גריאטריה פנימית תת חריפה וסיעודמנהל מחלקה 



 

 

 מנהל המחלקהשם  שם המחלקה

 ד"ר מרימס דורון מנהל מחלקות תשושי נפש

 מר קובי מושקטל מנהל בית מרקחת

  אל-גב' כץ בת מנהלת קלינאיות תקשורת

 גב' נען יפעת מנהלת שרותי דיאטה

  ד"ר עדי מסיקה מנהלת מעבדה

 מר נתנאל לוי מנהלת מכון פיזיוטרפיה

 גב' אנגלנדר תרצה מנהלת שירות סוציאלית

 גב' רפאל נעה מנהלת ריפוי בעיסוק

  גב' גרנאי דינה מנהלת שרותי רנטגן

 גב' אורלי רבין מנהלת קבלה ורשומות

 

 :יחידות במרכז הרפואי

 שם מנהל היחידה שם היחידה 

 מנהל ומשק

 גב' אורלי רבין קבלה ורשומות רפואיות

 עמיתיובל  מערך טקסטיל

 מר יצחק קרטש גן

 מר מאיר פרץ מטבח

 מר מיקי אדלר כלכלן

 מר בן ברדה מכשור רפואי

 מר דמיטרי טלר שרותים טכניים

 מר דודו בן חמו אפסנאות

 מר מקס כהן בטחון

 גב' סמדר רובנישטין מחשוב ומערכות מידע

 גב' אורנית ארז משאבי אנוש

 גב' סיגל משווי כספים

 מר אביגדור ברוך תחבורה

 מר מתי כספי מנהל ומשק

 מקצועות הבריאות

 מר קובי מושקטל בית מרקחת

 מר אורן יגאל פסיכולוג

 גב' מיכל פולישוק מתאמת סדר יום שיקום

 גב' דינה גרנאי רנטגן

 גב' תרצה אנגלנדר שרות סוציאלי

 גב' נועה רפאל גולדרייך ריפוי בעיסוק

 גב' בת אל כץ תקשורתקלינאיות 

 מר יפת נען דיאטה

 ד"ר עדי מסיקה מעבדה

 מר נתנאל לוי פיזיוטרפיה

 



 

 

  :מרכז הרפואיתיאור תחומי האחריות של ה .2

המרכז הרפואי "שהם" הנו מרכז הגריאטרי הגדול בישראל וממוקם בפרדס חנה. המרכז מוכר לצורך 

התמחות בגריאטריה, מסונף לבית הספר לרפואה של הטכניון ומקבל מדי שנה קבוצות רבות של 

 סטודנטים לרפואה, סיעוד וכל מקצועות הבריאות. 

 מתמחה בשיקום, שיקום נשימתי, טיפול פליאטיבי ותשושי נפש. 

המרכז הרפואי "שהם" הינו מרכז רפואי מוביל בארץ, המעניק לאוכלוסייה הבוגרת שירותי יעוץ וטיפול 

רב מקצועיים, המאפשרים שמירה על רמת תפקודית ואיכות חיים מיטבית.  האוכלוסייה מגיעה מכל 

 , צפונה ומזרחה.הארץ ובעיקר מאזורים חדרה

בבית החולים קימת מרפאת ייעוץ גריאטרי, מכון שיקום, מכון רנטגן, מעבדה רפואית, בית מרקחת, 

 יחידת תזונה ושרות סוציאלי.

רובם של המטופלים מגיעים מאזור הצפון והמרכז חדרה, פרדס חנה, אום אל פאחם וצפונה. סה"כ משרת 

 אנשים. 100,000בית החולים אוכלוסייה של כ

מטופלים. רובם מגיעים מבית חולים הלל יפה ומבית חולים   1542התקבלו לבית החולים   2019בשנת 

העמק.  למרכז רפואי "שהם" הסכמים עם כל קופות החולים ובנוסף מתקבלים מטופלים באופן פרטי 

 לאשפוז.

גריאטריה, ומקדם את בית החולים עוסק, בין השאר, בהכשרת והדרכת צוותים מקצועיים בכל תחומי ה

בריאות קהילת הקשישים בסביבה באמצעות קשר ישיר מול בתי האבות, מפגשי צוותים רב מקצועיים 

 מביתי החולים ומהקהילה והשתתפות במתן הרצאות בימי עיון במסגרת יום בקשיש באזור.

הבריאות,  משק, עובדים מסקטורים שונים: רופאים,  אחיות, כוחות עזר, מקצועות  700-בבית החולם כ

 .תחזוקה, שירותים ועובדי מנהל

 

לחוק ושל  3ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  המרכז הרפואימענה של  .3

 בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

 דרך הנדיב, פרדס חנה 

 3711001מיקוד 

 

אתר אינטרנט של המרכז  

 הרפואי שהם

 

המרכז מענה של 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על 

העמדת מידע 

לציבור בחטיבת 

המרכזים 

הרפואיים 

 הממשלתיים 

 -טליה בן אבי 

 שטיינברג

02-5082522 cen@MOH.GOV.IL-med-Meida 

 

  04-6375691 הגב' אילנה לוי פניות הציבור

 

http://www.shoham-medical.org.il/
http://www.shoham-medical.org.il/
mailto:Meida-med-cen@MOH.GOV.IL


 

 

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי  –, הנותנים שירות לאזרח במרכז הרפואילגבי יחידות  .4

  ההתקשרות עם כל סניפי היחידות:

 אין.

 :2019- נתבש המרכז הרפואיסקירת עיקרי פעילות  .5

  מיטות:מספר 

 מיטות  36 גריאטריה תת חריפה

 מיטות 106 סיעוד מורכב תומך

 מיטות 108 גריאטריה שיקום

 מיטות 72 הנשמה ממושכת 

 מיטות 162 גריאטריה סיעודית 

 מיטות 72  תשושי נפש

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

" בתוכנת ענבל. עאירו"אירועים חריגים" ו"כמעט  דיווחים שוטפיםהעלאת מודעות הצוותים על  

 תחקירים והפקת לקחים, עדכון תהליכי עבודה. 

 התאמת ציוד לצרכי המטופל. ביצוע תהליכי בקרה יזומים שוטפים.

 בתחום איכות ובטיחות הטיפול .  פיתוח פורום איכות ובטיחות הטיפול.  פרויקטיםעריכת 

 עמידה ביעדים בציון גבוהה.  –שרד הבריאות מודל תמרוץ מטעם מ

 עמידה ביעדים –מדדי איכות לאומיים 

 :יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז 

פעילויות לטובת המשפחות )קבוצות הנחיה, ערבי משפחה, חודש האזרח הותיק..(,  קליטת מתנדבים, 

 .יות קבוצות מטופלים בחטיבות האשפוזהפעלת מרכז מידע,  הנח

 הולית:יפיתוח, קידום וחיזוק התשתית הנ 

 .פורום וסדנאות מנהלים, סקר צרכים של מנהלים

 ההון האנושי במרכזים הרפואיים: טיפוח, שימור והעצמת 

הדרכות בנושאי בטיחות, בטחון, הטרדה מינית, קורס ללימוד וחיזוק שליטה בשפה העברית לצורך 

טובה יותר עם המטופלים, הטמעת תפיסה ירוקה בבית חולם ירוק, פיתוח צוותים  תקשורת

 במחלקות השונות,  אירועי רווחה לעובדים.

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

טיפול ואחזקת מבנים לקראת החורף, פיתוח שבילי אש וגדר היקפית לשטח , פיתוח מתחמי חניות

 יעלות בניצול אנרגיה, פיתוח בטיחות ורצף תפקודי של בית החוליםבית החולים,  התי

 :קידום חדשנות ומחקר 

 .עריכת מחקרים בתחומים: קוגניציה, שיקום, הנשמה כרונית, גריאטריה

 :2020 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

" בתוכנת עאירו"אירועים חריגים" ו"כמעט  הצוותים על  דיווחים שוטפיםהמשך העלאת מודעות 

 ענבל. תחקירים והפקת לקחים, עדכון תהליכי עבודה. 

 התאמת ציוד לצרכי המטופל. ביצוע תהליכי בקרה יזומים שוטפים.

 :יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז 



 

 

 לטובת המשפחות )קבוצות הנחיה, ערבי משפחה, חודש האזרח הותיק..(.פעילויות 

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית 

 .פורום וסדנאות מנהלים

 :טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים 

הדרכות בנושאי בטיחות, בטחון, הטרדה מינית, קורס ללימוד וחיזוק שליטה בשפה העברית לצורך 

 .תקשורת טובה יותר עם המטופלים, פיתוח צוותים במחלקות השונות, אירועי רווחה לעובדים

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

 המשך פיתוח בבית החולים.

 :קידום חדשנות ומחקר 

 עריכת מחקרים בתחומים: קוגניציה, שיקום, הנשמה כרונית, גריאטריה.

 .כאן לחץנה החולפת: תקציב המרכז הרפואי בש .7

 .לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .8

 .כאן לחץלשנה הנוכחית:  המרכז הרפואי תקציב  .9

 :בשנה החולפת פרסם שהמרכז הרפואירשימת חוברות ועלוני מידע לציבור  .10

 לא פורסמו עלונים וחוברות מידע לציבור.

 .אתר האינטרנט של המרכז הרפואי שהם -הפרסום נעשה באמצעות אתר האינטרנט של "שהם"

 המרכז הרפואי ת המינהליות הכתובות שלפיהן פועלשבהם ניתן לעיין בהנחיוהמקומות והמועדים  .11

 לחוק: 6כאמור בסעיף 

מנכ"ל  בחוזרי היתר בין  י,ביטו לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

לאתר  - הבריאות משרד של הרשמי האינטרנט באתראלה מפורסמים  וחוזרים נהלים משרד הבריאות.

 .משרד הבריאות לחץ כאן

 

 .בכונן משותף לכלל עובדי בית החולים, על פי הרשאות –נהלים וחוזרים של המרכז הרפואי 

 -, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אהמרכז הרפואיתיאור ומטרות של מאגרי המידע של  .12

1981:  

 ATD - ניהול אדמיניסטרטיבי מטופל 

  תיק מטופל -קמיליון 

  תיקי עובדים -מרכבה 

 :המרכז הרפואיקרנות ומלגות שבמימון  .13

 אין.

למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות  המרכז הרפואי תמיכות שנתן .14

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 אין.
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