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כתבות מבית החולים הדסה

יוקרתיבפרסזוכהבגנטיקההעולההכוכבת

הגנטייםהגורמיםאתקרתהחו,הראלתמרר”ד,הדסההרפואיבמרכזהגנטיקהחוקרת

Partnersמארגוןבפרסזכתה,ילדיםאצלנדירותלמחלות HealthCare Personalized Medicine
Bostonהחוליםבתילוהרווארדאוניברסיטתשללרפואההספרלביתקשורה Children,

Brigham and Women’sו-Massachusetts General.

וזאב. קוויליאםעל שם  פרסהמטרת,הארגוןלדברי

רופאלהעניק כיבוד והכרהלהיארפואיתבגנטיקההבן

אתלאחרונהסייםאומסייםאשרמצטייןמדעןאו

משולבתהכשרהאוהרפואיתהגנטיקהבתחוםהכשרתו

".רפואיתגנטיקהעם

וזאבשםעלהפרסמתןלכבודיוםיקיים PHPMארגון

.הראלר”לדהפרסאתיעניקובוהחודשרפואיתבגנטיקה

שלהישגיהאתלחגוגהוזמנוהאקדמיתהקהילהחברי

בתחוםהתקדמותהעלהרצאהולשמועהפרסזוכת

ר”דתשתתףלכךבנוסף.  אישיתהמותאמתהרפואה

.הרווארדשללרפואההספרבביתרופאים גדול בביקורהראל

כלאתלקחתיכולהאיניאך",הראלר”דאמרה,"ביותררבכבודהייתההמועמדותעצם“

ביילורמכללתבהמצויןהמחקרלצוותעמוקהתודהירהכמאני.לעצמיההישגעלהקרדיט

מועמדותיאתוהגישהמחקראתתיאםאשר,לופסקייימס’ג'לפרופובפרט,לרפואה(קססט)

כתפיעלשעמדתימפנישזההרי,יותררחוקלראותהצלחתיאם":הראלר”דמוסיפה."לפרס

לשאוףאותיהניעהבהדסהבונהבצורהוהמאתגרתהתומכתשהאווירהספקליאין.ענקים

."זהלהישגדברשלבסופוהובילהאשר,למצוינות

הראלר"ד",הבהדסמטבוליותהמחלותהוהגנטיקהמחלקתמנהלת,אלפלגאורליר”דלדברי

.בחוליםמטפלתכשהיאשברשותההשוניםהגנטייםבכליםמתוחכמתבצורהמשתמשת

תפקידתשחקשהיאכךעלעיםצבימ,ומקצועיותההתלהבותהעםיחד,הרפואייםהישגיה

."הגנטיהמחקרבעתידמרכזי



כתבות מבית החולים הדסה

שלעבודתהאתמדגישהדסהמגזין

בהדסההמלנומהבחקרהדרךפורצתהחוקרת

.המלנומהחודשהואמאיחודש

,העולםבכללפניההולךששמההדרךפורצתהמדעניתהרופאהמופיעההדסהמגזיןבגיליון

ממלנומהסרטןחולימרפאיםאשרחדשיםטיפוליםשמפתחתאישה,לוטםמיכל'פרופ

.קטלניתהינהטיפוסישבאופןמטסטטית

שיטהפיתחנו":מסבירה,בהדסהוסרטןבמלנומהלאימונותרפיההמרכזראשת,לוטם'פרופ

וזה."לטריליוניםטסטטימגידולבהנמצאיםהחיסוןתאיאלפיכמהאתלהפוךכדיגנטיתלהנדס

יותררביםחוליםלהצילכדייותראףחזקיםסרטןלקוטליחיסוןתאילהפוךפועלתהיא.הסוףלא

.זוקטלניתממחלה

'פרופעםגרינברגסטוארטשלהראשונהלפגישתושניםחמשמלאובמאי1-בהזיכרוןביום

ב”בארהםיוקרתיירפואייםבמוסדותלואמרו,ארבעבשלבמלנומהעםשאובחןלאחר.לוטם

הצילההיא.אופטימיתיותרהרבההייתהלוטם'פרופאבל.למענולעשותמהלהםנותרשלא

אבלצנועהמאדהיא".אומרואה!"שלנוהמלאךהיאמיכל".למלנומהאישיחיסוןעםחייואת

."בעולםהמלנומהחקרבחזיתשהיאהיאהאמת



,  מנהלת בית החולים הר הצופים היוצאת: הראשונה של הדסההגברת 

קורח בריאיון פרידה-ר אסנת לבציון"ד
ירושליםMYNETנופר רומי כתבה של 

האישהשהיאוהעובדההחוליםביתבמטבחשעבדההשעות',השקופיםעובדים'להמחווה

,לבציון־קורחאסנתר"ד-בהדסהרפואימוסדשניהלה(צעירהכיוהמנהל)הראשונה

כרםעיןהדסההחוליםבביתהמשברעלמילהאף(כמעט)ובתפקידשניםחמשמסכמת

ביתאתלבציון־קורחאסנתר"דניהלההאחרונותהשניםבחמש:העיראתלאאבלהדסהאתעוזבת

אםאך.כרםבעיןוהמוערךהגדולאחיוממנהשנהנהמזופחותהלתהילהשזוכה,הצופיםהרהדסההחולים
.הכללאהיאהתדמית,אותהתשאלו

הזההתפקידאתשממלאתהראשונהלאישהוהיתההחוליםביתלמנהלתהתמנתההיא2012בשנת
.44בתרק-במנהליםלצעירהוגםבהדסה

אך,(הרופאאסףלשעבר)שמיריצחקשםעלהרפואיהמרכזלטובתהירושלמימהמוסדנפרדתהיאכעת

.הכרםבביתביתהאתלעזובכוונהשוםלהשאיןמצהירה

עם פליטיםלהתנדב: החלום
' לתרצה ולפרופבת  , בבית ירושלמיגדלה ר לבציון־קורח "ד

כנשיא  וכיהן שהיה   היסטוריון   ומזרחן   , נחמיה   לבציון

.  הפתוחההאוניברסיטה 

,  הוא.  הצופיםבזכות  , בתיכוןהיא  הכירה עמית בעלה את 

.  החוליםבית  בהדסה  והיא  מנהלת מוערך לב מנתח , אגב
.9והקטן בן 22הגדול בן , ילדיםהתחתנו והביאו ארבעה הם  

סייעו  שם , בנהחזרה מביקור באתיופיה  עם היא לאחרונה 
שם  היא  . HIVשנושאים את  נגיף  ה־לילדים  יתומים בבית  

לה אהבה  והצית בה  את  שהחזיר התאהבה  בילד  קטן גם  
.להתנדב עוד  עבור מוכי הגורלהרצון 

.  היא  אומרת,  "החלום  שלי הוא להתנדב במרפאות פליטים"
.קרוב מתמידהחלום  נראה , למרכז הארץהמעבר עם ,  כעת

האונקולוגית  ר  לבציון־קורח  התמחתה  בעברה במחלקה "ד

לחוות  את  דעתה על  ממעטת  היא  אך  ,  כרםבעין לילדים 

אך , ומוערכיםשהרופאים  נהדרים אגיד רק  אני .   "המשבר
.אומרתהיא ,"הם טיפסו על עץ גבוה מדילדעתי 

הדסההחוליםביתל"מנכעוזרתהיתהבעברה.רפואיובמינהלילדיםברפואתמומחיתהיאלבציון־קורח
.היוםועד2012מ־הצופיםהרהדסהומנהלת2012עד2008מ־הרופאאסףמנהלסגנית,כרםעין

גבוההמאודברמהחוליםלביתהגעתי".נזכרתהיא,"הביתהחזרהממשהיתהלהדסההחזרה"

העובדההיתההבולטותהבעיותבין.הבעיותאתלמדתימאודמהראבל,טובהמאודבושהאווירה

."ישנותפשוטשלושהתשתיות

.כהונתך נקלעה הדסה למשבר כלכלי גדולובמהלך 
באותה  . שמתי לעצמי למטרה לקדם אותנו לחוסן פיננסי. מבחינה כלכלית' רזה'הר הצופים תמיד היה . נכון"

ניסינו  . התקופה הבנתי  שנשות  הדסה  היו  מאוד עסוקות  ולכן  התחלתי  לגייס משאבים  שלא נשענים עליהן

".גם להבין מי הן אוכלוסיות היעד שלנו כדי לחזק את הקשר איתן



?באיזה אופן

פנינו לראשי קהילות במטרה להראות להם את  , הרב קליין, יחד עם רב הדסה. נגיד האוכלוסייה החרדית"

שהיה אחד , בין שזה בכשרות או בספר תורה חדש, יש גם הרבה התאמות שעשינו בהקשר הזה. הרמה
".הדברים הראשונים שדאגתי לו

זכו לשיפור  , שהם חלק משמעותי מכלל המטופלים בבית החולים, גם המטופלים שמגיעים מהמגזר הערבי

.מתורגמנים נמצאים באופן קבוע בחדרי המיון. בחוויית השירות תחת ניהולה של לבציון־קורח

השקופיםהעובדים 

תקופת הפיגועים  . "בית החולים  נאלץ  להתמודד גם  עם התופת  ברחובות ירושלים,  נוסף על האתגר הכלכלי

אבל המיקום  , לא היינו מרכז טראומה.  "מספרת  לבציון־קורח, "דרשה מאיתנו להתעשת  מהר מאוד
".הגיאוגרפי שלנו הזרים אלינו את מרבית הפצועים

בחרה מנהלת בית  , שבה מרבית הפוקוס  מופנה  לצוותים  הרפואיים  שמצילים חיים,  דווקא  בנקודה  הזאת
.עובדי הניקיון', עובדים שקופים'החולים לייחס חשיבות לאותם 

,  עובדי קבלן? מי נשאר בחדר להתמודד עם הדם והלכלוך. המטופל מפונה,  כשנגמרת הדרמה והאקשן חולף"

לבציון־קורח הצמידה אליהם את אנשי השירות הסוציאלי שילוו  . היא מזכירה, "לנקות, אנשים שבאו לעבוד
.אותם באופן קבוע

בסביבת המנהלת מספרים על יום שבו  .  הסיפורים על העובדים השקופים  לא מתחילים ונגמרים במנקים
.והוחלט להשבית את שני בתי החולים של הדסה, המשבר בין העובדים להנהלה היה בעיצומו

כשזה  .  המנהלת הגיעה  וניסתה לדבר על לבם של  עובדי המטבח השובתים כדי  שיספקו אוכל למאושפזים

לא עבד  

כשהעובדים ראו את אסנת במטבח הם נכנסו מיד אחריה  . "היא אספה  את  שיערה והחלה לעבוד בעצמה

.מספרים שם, "וסיימו את השביתה

לא תחנה בדרך

היא תיכנס בשערי המרכז הרפואי  על שם  יצחק  ,  לאחר חופשה של מספר שבועות,  בחודש ספטמבר הקרוב

,  שמיר
.לראשונה במערכת הבריאות הציבורית, לית בית החולים"כמנכ', אסף הרופא'לשעבר 

.  בחודשים האחרונים נמצאת הדסה בלב סערה ציבורית הנוגעת למשבר המחלקה ההמטו־אונקולוגית ילדים

.  לבציון־קורח התמחתה בעברה במחלקה האונקולוגית לילדים אך היא ממעטת לחוות את דעתה על המשבר

אני רק  "
.היא אומרת, "אך לדעתי הם טיפסו על עץ גבוה מדי, אגיד שהרופאים נהדרים ומוערכים

אך דווקא גישתה  , לים  שונים"בתקופת כהונתה  כמנהלת בית החולים  עבדה לבציון־קורח תחת חמישה מנכ
.מפתיעה, זאב רוטשטיין' פרופ, ל הנוכחי"למנכ

הוא אדם עם חשיבה יוצאת דופן  והרבה ממה שעשיתי בבית החולים היה בעידודו  .  יש לנו יחסים נהדרים"

,  "ובזכותו

כשהיא נשאלת  אם היא יכולה להבין מהיכן נובעת התדמית הקשה שנוצרה לו בקרב הציבור  .  היא אומרת
".בהחלט, כן"היא עונה בפשטות 

?לית הדסה"האם נזכה לראות אותך בתפקידך הבא מחליפה את רוטשטיין כמנכ

מרכז גדול ומאתגר בפני  ' אסף הרופא'. כדי  לחזור  כמנהלת הדסה'  אסף הרופא'איני  הולכת  לנהל את  "
".עצמו ולא תחנה בדרך



פעולות איבה פגועי חוט שדרה-ל"נכי צה-מרכז לשיקום חיילים

(Spinal Cord Injury & Multiple Trauma)וחבלה רב מערכתית 
הדסה הר הצופים-מחלקת השיקום

:                                                          הגדרת המרכז

הביטחון ונפגעי איבה הזקוקים לשיקום מחבלות             מערכת שירותי ,רב תחומי המיועד לנפגעי שירות צבאי מרכז 

השדרהרב מערכתיות מורכבות ופגיעה בחוט ופגיעות 

:המרכז יכלול

שיקום תנועה ותפקוד ייחודי. 1

קוגנטיבי-שיקום פסיכו. 2

מכון להתאמת הסביבה לצרכי הנכים                                                                                               . 3

:  המרכזמטרות 

מתן פתרון ייעודי כוללני למי שנפגע בעת השרות הצבאי או כתוצאה מפעולות איבה  .  1

ריכוז הטיפול השיקומי הרב תחומי האיכותי במרכז רפואי אחד הבנוי סביב צרכי הנכה.  2

ייעול הטיפול השיקומי בנפגעי חוט שדרה וחבלה רב מערכתית  .  3

ל ונפגעי איבה"נכי צה, מיצוב שירותי השיקום בהדסה כמובילים במתן מענה לאוכלוסיות צעירות כמו חיילים.  4

השתלמויות בנושאים שונים לרופאים מדיסציפלינות שונות  .  5

ייזום שיתופי פעולה עם גורמים מחוץ למערכת הבריאות  .  6

פעילות הדסה אינטרנשיונל ישראל  

לטובת הקמת מרכז השיקום בהדסה הר הצופים

ונפגעילחייליםשיקוםמרכזלהקמתהכספיםגיוספרוייקטאתישראלאינטרנשיונלהדסהעצמהעללקחה2016בשנת

.הצופיםהרהדסההרפואיבמרכזהשיקוםבאגףטרור

בו,אביבבתלהתרבותבהיכל,14.9.2016,רביעיביוםהתקייםהראשון,התרמהאירועישניהתקיימו,כךלשם

והזמראסייגשלוםהסטנדאפיסטהופיעוובאירועמים"לאחקוקטיילהתקייםהאירועלפני.אורחים2,400-כהשתתפו

הרהדסהשלהשיקוםבמחלקתהמשוקםפצועחייל,טובלבכשחייםהיהמרגשרגע.מלאהבהופעהשבתשלומי

אורחים2,400-כהשתתפובאירוע."אבא"השיראתשבתשלומיהזמרעםיחדלשירעלההצופים

בהיכל,(3.12.2016),ז"תשעכסלו'ג,תולדותפרשת,ש"במוצהתקייםוהואהדתילציבורמיועדהיההשניהאירוע

פרידאברהםהעולמיהחסידיהזמרהופיעזהבאירוע.אורחים1,200-כהשתתפובו,אביבתלאוניברסיטת,סמולרש

לבמהעלהלאודודהרב,לישראלהראשיהרב.אורחבהופעתריבוישיוהזמר,"מלכהמלווה"בתוכניתמלאהבהופעה

."שליקטןעלה"השיראתאיתולשירעלה,טובלבחיים,המשוקםהחיילוכן,פרידאברהםהזמרעםיחד

גאלהערבייערךכךולשםהמרכזלהקמתהכספיםגיוסלקידוםרבהובתנופהעוזביתרלהמשיךהחליטהנאמניםחבר

.אביבבתלאינטרקונטיננטלדייוידבמלון30.11.2017-ב

.החברתיותברשתותייחודיקמפייןבאמצעותנוספיםבערוציםיפעלגםהנאמניםחבר

מרכז השיקום בהדסה הר הצופים
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אתי ורוני קוברובסקי  

1.2.2017



משרדי הדסה אינטרנשיונל ישראל

9112102ירושלים , 12249. ד.ת, קריית עין כרם

hiioffice@hadassah.org: ל“דוא, 02-6224543: פקס,  02-6779406: טל
  Hadassah International: אתר אינטרנט, הדסה אינטרנשיונל ישראל: פייסבוק

mmark@hadassah.org: ל“דוא, 054-5606060: נייד, 02-6779411: טל, מנהל הדסה אינטרנשיונל ישראל, מאיר מרק

ב
צו

עי
  
:

יז
ר
ט

ס
מ

ב 
אי

מפגש חבר נאמנים  

ד"בביתם של עוה

דפנה וגדעון פישר  

13.6.2017


