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 2021לשנת  שנתי דין וחשבון

 פרדס חנה –המרכז הרפואי "שהם" 

 

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

 .)למשל: תאגיד( הרפואימרכז העומדים בראש אגפים, יחידות סמך ה

 

 תרשים מבנה ארגוני:
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  הנהלת המרכז הרפואי:

 שם תפקיד

 ד"ר בוגוסלבסקי טניה המרכז הרפואי תמנהל

 ד"ר תמי פורת מנהל המרכז הרפואי ניתסג

 נוי רונית-הגב' הר הסיעוד ת מנהל

 מר יהודה אביצור מנהל אדמיניסטרטיבי

 הגב סיגל משווי כספים תמנהל

 ליטל הרןהגב  משאבי אנוש תמנהל

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 מנהל המחלקהשם  שם המחלקה

 ד"ר סלזנב אירנה שיקום ב  המנהלת מחלק

 ד"ר קרמר אנג'ליקה מנהלת מחלקה שיקום א

 גרה נבילד"ר  מנהל מחלקות סיעוד מורכב תומך

 זלודקוב סבטלנהד"ר  מנהלת מחלקת הנשמה ממושכת א

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

  פשקוב ילנהד"ר  מנהל מחלקה גריאטריה פנימית תת חריפה

 ד"ר מרימס דורון מנהל מחלקות תשושי נפש

 ד"ר פשקוב ילנה מנהלת מחלקת כתר א

 ד"ר אלונה מטבייצ'וק מנהל מחלקת כתר ב

 קובי מר מושקטל מנהל בית מרקחת

  אל-גב' כץ בת מנהלת קלינאיות תקשורת

 גב' נען יפעת מנהלת שרותי דיאטה

   עדי ד"ר מסיקה מנהלת מעבדה

 לוי נתנאלמר  מנהל מכון פיזיותרפיה

 גב' אנגלנדר תרצה מנהלת שירות סוציאלי

 נועה הגב רפאל גולדרייך מנהלת ריפוי בעיסוק

  מר מוניר ערדה מנהל שרותי רנטגן

 אורלי גב' רבין מנהלת קבלה ורשומות

 
  



 

 המרכזים הרפואיים הממשלתייםחטיבת 
 משרד הבריאות

Division of Government Medical Centers 
Ministry of Health 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
 6473976 -02 פקס:  -02 5082522 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
Tel: 02-5082522     Fax: 02-6473976 

 

 

 

 : )כגון מנהל ומשק, מעבדות, מכונים וכדומה..(יחידות במרכז הרפואי
 שם מנהל היחידה שם היחידה 

 מנהל ומשק

 רבין אורלי הגב  קבלה ורשומות רפואיות
 יובל עמיתמר  מערך טקסטיל

 יצחק קרטשמר  גן
 מאיר פרץמר  מטבח
 מיקי אדלרמר  כלכלן

 בן רדהבמר  מכשור רפואי
 דמיטרי טלרמר  שרותים טכניים

 דודו בן חמומר  אפסנאות
 מקס הןכ מר בטחון

 סמדר רובינשטייןהגב  מחשוב ומערכות מידע
 ליטל הרןהגב  משאבי אנוש

 סיגל משוויהגב  כספים
 חיים פרגוןמר  תחבורה

 מתי כספימר  מנהל ומשק

 הבריאותמקצועות 

 קובי מושקטלמר  בית מרקחת
 אורן יגאלמר  פסיכולוג

 מיכל פולישוקהגב  מתאמת סדר יום שיקום
 מר מוניר ערדה רנטגן

 תרצה אנגלנדרהגב  שרות סוציאלי
 נועה רפאל גולדרייךהגב  ריפוי בעיסוק

 בת אל כץב הג קלינאיות תקשורת
 יפעת נעןהגב  דיאטה
 עדי מסיקהד"ר  מעבדה

 נתנאל לוימר  פיזיותרפיה
  
  
  
  

 

  :מרכז הרפואיתיאור תחומי האחריות של ה .2

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

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

 סטודנטים לרפואה, סיעוד וכל מקצועות הבריאות. 

 , טיפול פליאטיבי ותשושי נפש. הנשמה כרוניתמתמחה בשיקום, בית החולים 

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

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

, מכון שיקום, מכון רנטגן, מעבדה רפואית, בית מרקחת, נוירוגריאטרית הבבית החולים קימת מרפא
 ושרות סוציאלי.יחידת תזונה 

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

 אנשים. 100,000בית החולים אוכלוסייה של כ
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ומבית חולים  "הלל יפה"מטופלים. רובם מגיעים מבית חולים   1519התקבלו לבית החולים   2021בשנת 

, ניתן לאשפז חולים עם דמנציה במחלקה שהם" הסכמים עם כל קופות החולים .  למרכז רפואי ""העמק"

 ייעודית עם קוד של משרד הבריאות או באופן פרטי גם לתקופות קצרות )נופשון(.

המקצועות המטפלים בגיל בית החולים עוסק, בין השאר, בהכשרת והדרכת צוותים מקצועיים בכל 

מפגשי צוותים רב מקצועיים מבתי החולים , הקשישים בסביבה, ומקדם את בריאות קהילת השלישי

 קשיש באזור.הומהקהילה והשתתפות במתן הרצאות בימי עיון במסגרת יום 

עובדים מסקטורים שונים: רופאים,  אחיות, כוחות עזר, מקצועות הבריאות,   700מעל לם יבבית החול

 ועוד.  עובדי מנהל, משק, תחזוקהעובדי 

 

לחוק ושל בעלי  3ודרכי ההתקשרות, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  ז הרפואיהמרכמענה של  .3

 תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

 דרך הנדיב, פרדס חנה 

 3711001מיקוד 

 

אתר אינטרנט של המרכז  04-6375656

 הרפואי שהם

 

המרכז מענה של 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

חופש הממונה על 

  המידע

 orlys@shoham.health.gov.il 050-6261937 אורלי רבין

 

פניות דוברת ו

 הציבור

 ilanal@shoham.health.gov.il 04-6375691 אילנה לויהגב' 

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

 אין ההתקשרות עם כל סניפי היחידות:

  

http://www.shoham-medical.org.il/
http://www.shoham-medical.org.il/
mailto:orlys@shoham.health.gov.il
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 :2021- נתבש המרכז הרפואיסקירת עיקרי פעילות  .5

  ברישיון מיטותמספר: 

 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

 

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

  הנגשת מידע, יצירת מרחבי מפגש – ומשפחתו חווית המטופל

 :קידום איכות הטיפול הרפואי

 עמידה בכל יעדי התכנית הלאומית למדדי איכות

 הטמעה וביצוע נהלים

 פיתוח שיקום יום

 מטופליםלצוותים/ושפעת לקורונה  ניחיסו

 קורונה לקתפיתוח מדדי איכות חדשים במח

 חדשנות במכשור רפואי פיתוח שיקום נשימתי

 פרויקטים מחלקתיים לשיפור האיכות 8ביצוע 

 ISOעמידה במבדק  -מעבדה 

 קידום בטיחות הטיפול הרפואי : 

 בטיחות הטיפול התרופתי 

 עמידה בכל יעדי מודל התמרוץ לשיפור בטיחות הטיפול 

 הכשרות צוותים, העשרות ידע 

 טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכז הרפואי: 

  עריכת סקר שביעות רצון

 הכשרת צוותים בנושאים מקצועיים

 טיפוח ההון האנושי

 גיבוש תכנית להקמת מרכז הדרכה למקצועות הגריאטריה

 קליטת בעלי תפקידים קריטיים ובנית תכנית להשלמת פערי ידע במחלקה
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 :חיזוק התשתית הכלכלית והפיזית של המרכזים הרפואיים וחתירה לאיתנות פיננסיות ויעילות כלכלית 

 גיבוש תכנית –שיקום יום  

 גיבוש תכנית אב לבית חולים

 שיפור תשתיות בית החולים

 "קמפוס שהם"גיבוש תכנית 

 היערכות לשעת חירום

 

 :תשתיות טכנולוגיות, הכנה לאתגרי העתיד וקידום מחקר וחדשנות

 יתהתנסות קלינ –, השתתפות במחקרים שונים, הדרכות סטודנטים בניית תשתיות, ושדרוג מערכת

 

  הדרכה ומחקר 

 בנתונים ושאלוניםבוצעו מחקרים 

 הדרכות סטודנטים : רפואה/סיעוד/פיזיותרפיה/קלינאיות תקשורת/ריפוי בעיסוק/שרות סוציאלי/דיאטה

 

 

  



 

 המרכזים הרפואיים הממשלתייםחטיבת 
 משרד הבריאות

Division of Government Medical Centers 
Ministry of Health 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
 6473976 -02 פקס:  -02 5082522 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
Tel: 02-5082522     Fax: 02-6473976 

 

 

 

 

 :2022 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית 

 

 המציבה את המטופל כאדם במרכז : ושוויוניתיצירת חווית מטופל מצוינת, אנושית 

 השקת אתר אינטרנט חדש

 סקר שביעות רצון

 הטמעת תהליך עבודה –הטרדה מינית  

 חיזוק הקשר לקהילה

 קידום איכות הטיפול הרפואי :

 איכות הרשומה הרפואית

 טיפול בכאב

 נהליםוהנגשת הטמעת 

 מדדי איכות

 התמקצעות רפואית שיקום אורתופדי/נוירולוגי

 אינטרליתהזנה 

 סימולציות מצבי חירום, מיומנויות תקשורת עריכת  –הדרכה 

 מניעת זיהומים

 ועדות מקצועיות

 קידום בטיחות הטיפול הרפואי

 עמידה בכלל יעדי מודל התמרוץ לשיפור בטיחות הטיפול

 טיפול בטראומה

 בטיחות הטיפול התרופתי

 טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכז הרפואי

 בריאות העובדקידום 

 תקינת כ"א

 טיפוח יחידה ארגונית

 גמלאים

 מתנדבים

 ניהול ידע

 עובדים למען עובדים

 הכשרת עובדים

 פיתוח שדרה ניהולית

 עובדים מצטיינים
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 חיזוק התשתית הכלכלית והפיזית

 פיתוח תשתיות

 פיתוח מערך שיקום יום

 פיתוח מערך השיקום

 וחדשנותפיתוח תשתיות טכנולוגיות, קידום מחקר 

 פיתוח מערך המחשוב

 מחקרים בתחום הרפואי

 ניהול ידע

 הדרכה ומחקר

 יחידת מחקרפיתוח 

 הדרכות סטודנטים 

 

 תקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת: .6

      חנה פרדס - שהם הרפואי המרכז

 יחסי בוחן תקציב  שנתי בוחן תקציב תקנה שם  תקנה מספר
 לתקופה

 ניצול אחוז הפרש  בפועל ביצוע

              

     חנה פרדס - שהם הרפואי המרכז-431 :      חברה

  (0.00)    (80,314.00)     -        (80,314.00)    (80,314.00)   רגילים `ס-הכנסות 011 : תקנה לסוג כ"סה

   -        158,336.00     -        158,336.00    158,336.00   רגילים `ס-שכר `הוצ 012 : תקנה לסוג כ"סה

   -        9,762.00     -        9,762.00    9,762.00   מרכזיים `ס-שכר `הוצ 022 : תקנה לסוג כ"סה

  0.34    25,416.00    86.00    25,502.00    25,502.00   רגילים `ס-קניות 013 : תקנה לסוג כ"סה

   -        1,830.00     -        1,830.00    1,830.00   מרכזיים `ס-קניות 023 : תקנה לסוג כ"סה

   -        419.00     -        419.00    419.00   תפעול-`מרכ `ס-קניות 033 : תקנה לסוג כ"סה

 בנית-פיתוח-`מרכ `ס-קניות 243 : תקנה לסוג כ"סה

 `ומש `רפו מבנים

  1,350.00    1,350.00        -     1,350.00        -   

  0.07    116,799.00    85,915.86    116,885.00    116,885.00   431 :      לחברה כ"סה

      : ח"לדו סיכום שורות

  (0.00)    (80,314.00)     -        (80,314.00)    (80,314.00)   רגילים `ס-הכנסות 110    : תקנה לסוג כ"סה

   -         -         -         -         -       מרכזיים `ס-הכנסות 120    : תקנה לסוג כ"סה

   -        158,336.00     -        158,336.00    158,336.00   רגילים `ס-שכר `הוצ 210    : תקנה לסוג כ"סה

   -        9,762.00     -        9,762.00    9,762.00   מרכזיים `ס-שכר `הוצ 220    : תקנה לסוג כ"סה

  0.34    25,416.00    86.00    25,502.00    25,502.00   רגילים `ס-קניות 310    : תקנה לסוג כ"סה

   -        1,830.00     -        1,830.00    1,830.00   מרכזיים `ס-קניות 320    : תקנה לסוג כ"סה

   -        419.00     -        419.00    419.00   תפעול-`מרכ `ס-קניות 330    : תקנה לסוג כ"סה

-פיתוח-`מרכ `ס-קניות 342    : תקנה לסוג כ"סה

 `ומש `רפו מבנים בנית

  1,350.00    1,350.00        -     1,350.00        -   

-פיתוח-`מרכ `ס-קניות 343    : תקנה לסוג כ"סה
 תשתיות

      -         -         -         -         -   

-פיתוח-`מרכ `ס-קניות 344    : תקנה לסוג כ"סה
 הצטיידות

      -         -         -         -         -   

 הכנסות  ל `העב/ב `השת 400    : תקנה לסוג כ"סה
 מרכזיות

      -         -         -         -         -   

   -         -         -         -         -       מדינה סעיפי `הוצ `הכ 500    : תקנה לסוג כ"סה

 שאינן-ישנות תקנות 600    : תקנה לסוג כ"סה
 בשימוש

      -         -         -         -         -   

  0.07  116,799.00    86.00    116,885.00    116,885.00    : ח"לדו כ"סה
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 לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .7

 .לא התקבל תקציב ע"י חטיבת בתי"ח לשנה הנוכחית.  המרכז הרפואי תקציב  .8

 :)במידה ואין יש לציין זאת( בשנה החולפת פרסם שהמרכז הרפואירשימת חוברות ועלוני מידע לציבור  .9

 לא פורסמו עלונים וחוברות מידע לציבור

 מטרת החוברת קהל היעד שם החוברת/ העלון

   

   

   

 

 .medical.org.il-http://www.shohamהפרסום נעשה באמצעות אתר האינטרנט של "שהם" 

 

  

https://www.shoham-medical.org.il/wp-content/uploads/2022/07/עותק-של-עותק-של-תפעול-2021.pdf
https://www.shoham-medical.org.il/wp-content/uploads/2022/07/עותק-של-עותק-של-תפעול-2021.pdf
http://www.shoham-medical.org.il/
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 המרכז הרפואי הכתובות שלפיהן פועל המנהליותת בהנחיוהמקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין  .10

 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

 

 

 -, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אהמרכז הרפואיתיאור ומטרות של מאגרי המידע של  .11

1981:  

ATD - ניהול אדמיניסטרטיבי מטופל 

 תיק מטופל - קמיליון

 תיקי עובדים - מרכבה

 

 medical.org.il-http://www.shohamאתר אינטרנט 

 

 

 אין :המרכז הרפואיקרנות ומלגות שבמימון  .12

 

למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות  המרכז הרפואי תמיכות שנתן .13

 אין והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.shoham-medical.org.il/

