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Supports the Hadassah Medical Center
!…..More than a Hospital

חבר הנאמנים
הדסה אינטרנשיונל ישראל
דליה איציק-יו"ר
אבי כץ
אבי שנור
אביב בושינסקי
אביב משה
אברהם אברמן ,עו"ד
אברהם בריסק
אברהם (נובו) נובוגרוצקי
אברהם קוזניצקי
אסף און
אפי נווה ,עו"ד
אפרים בידרמן
אריק גרבלסקי
אתי לנגרמן
ג'ואי שוובל
דן קולר
דניאל ספיר
דפנה פישר ,עו"ד
הגר דגמי
הראל ויזל
חיים גבריאלי
חיים פריליכמן
חני הורוביץ
טרבור אסרסון ,עו"ד
יגאל מרכוס
ידידיה לוונטהל ,עו"ד
יואב שמחי
יוסי סגול
יחיאל אקשטיין ,רב
יצחק לקס
יקי רייסנר
ישי פרנקל
ישראל רוזנברג ,עו"ד
מוטי גנץ
מיכאל פרידמן ,ד"ר
מלכה בינה ,רבנית
מנחם גרניט
מתן כספי
נתן ברק אל"מ (מיל)
סיגל אלבאום
צבי סנד
ציפי לאו
רוני קוברובסקי
רמזי גבאי
רמי לוי
שאול ביטרמן
שרגא ברוש
שרה ארונסון
שרי ישראלי

חברות וחברים יקרים,
פעילות חבר הנאמנים בשנה שעברה הוכתרה בהצלחה .הפעילות התאפיינה במפגשים
רבעוניים של חבר הנאמנים ובשני אירועים רבי משתתפים (כ 3600 -משתתפים).
מתחילת השנה הנוכחית קיימנו  2מפגשים שהתקיימו בביתם של אתי ורוני קוברובסקי
ובביתם של דפנה וגדעון פישר.
פנינו להמשך פעילות לטובת הקמת מרכז השיקום לחיילי צה"ל ונפגעי טרור בהדסה הר
הצופים  ,באמצעות קמפיין מסיבי ברשתות החברתיות ובכל גופי המדיה הדיגיטלית
והמודפסת.
אנו גם נערכים לערב הגאלה השנתי שיתקיים במלון דייויד אינטרקונטיננטל
ב 30/11/2017-כשבמרכז התכנית ,ערב מחווה לזמר והיוצר הדגול אריק אינשטיין.
אנו מודים לכל אחת ואחד מכם על חברותכם ופעילותכם בחבר הנאמנים לטובת
תושבי מדינת ישראל.
בהערכה רבה
מאיר מרק
דליה איציק
מנהל
יו"ר

כתבות מבית החולים הדסה
הכוכבת העולה בגנטיקה זוכה בפרס יוקרתי
חוקרת הגנטיקה במרכז הרפואי הדסה ,ד”ר תמר הראל ,החוקרת את הגורמים הגנטיים
למחלות נדירות אצל ילדים ,זכתה בפרס מארגון Partners HealthCare Personalized Medicine
הקשור לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד ולבתי החולים Boston Children,
 Brigham and Women’sו.Massachusetts General -
לדברי הארגון ,מטרת הפרס על שם וויליאם ק .באוז
הבן בגנטיקה רפואית היא להעניק כיבוד והכרה לרופא
או מדען מצטיין אשר מסיים או סיים לאחרונה את
הכשרתו בתחום הגנטיקה הרפואית או הכשרה משולבת
עם גנטיקה רפואית".
ארגון  PHPMיקיים יום לכבוד מתן הפרס על שם באוז
בגנטיקה רפואית החודש ובו יעניק את הפרס לד”ר הראל.
חברי הקהילה האקדמית הוזמנו לחגוג את הישגיה של
זוכת הפרס ולשמוע הרצאה על התקדמותה בתחום
הרפואה המותאמת אישית .בנוסף לכך תשתתף ד”ר
הראל בביקור רופאים גדול בבית הספר לרפואה של הרווארד.
“עצם המועמדות הייתה כבוד רב ביותר" ,אמרה ד”ר הראל" ,אך איני יכולה לקחת את כל
הקרדיט על ההישג לעצמי .אני מכירה תודה עמוקה לצוות המחקר המצוין במכללת ביילור
(טקסס) לרפואה ,ובפרט לפרופ' ג’יימס לופסקי ,אשר תיאם את המחקר והגיש את מועמדותי
לפרס" .מוסיפה ד”ר הראל" :אם הצלחתי לראות רחוק יותר ,הרי שזה מפני שעמדתי על כתפי
ענקים .אין לי ספק שהאווירה התומכת והמאתגרת בצורה בונה בהדסה הניעה אותי לשאוף
למצוינות ,אשר הובילה בסופו של דבר להישג זה".
לדברי ד”ר אורלי אלפלג ,מנהלת מחלקת הגנטיקה והמחלות המטבוליות בהדסה" ,ד"ר הראל
משתמשת בצורה מתוחכמת בכלים הגנטיים השונים שברשותה כשהיא מטפלת בחולים.
הישגיה הרפואיים ,יחד עם התלהבותה ומקצועיותה ,מצביעים על כך שהיא תשחק תפקיד
מרכזי בעתיד המחקר הגנטי".

כתבות מבית החולים הדסה
מגזין הדסה מדגיש את עבודתה של
החוקרת פורצת הדרך בחקר המלנומה בהדסה
חודש מאי הוא חודש המלנומה.

בגיליון מגזין הדסה מופיעה הרופאה המדענית פורצת הדרך ששמה הולך לפניה בכל העולם,
פרופ' מיכל לוטם ,אישה שמפתחת טיפולים חדשים אשר מרפאים חולי סרטן ממלנומה
מטסטטית שבאופן טיפוסי הינה קטלנית.
פרופ' לוטם ,ראשת המרכז לאימונותרפיה במלנומה וסרטן בהדסה ,מסבירה" :פיתחנו שיטה
להנדס גנטית כדי להפוך את כמה אלפי תאי החיסון הנמצאים בגידול מטסטטי לטריליונים" .וזה
לא הסוף .היא פועלת להפוך תאי חיסון לקוטלי סרטן חזקים אף יותר כדי להציל חולים רבים יותר
ממחלה קטלנית זו.
ביום הזיכרון ב -1במאי מלאו חמש שנים לפגישתו הראשונה של סטוארט גרינברג עם פרופ'
לוטם .לאחר שאובחן עם מלנומה בשלב ארבע ,אמרו לו במוסדות רפואיים יוקרתיים בארה”ב
שלא נותר להם מה לעשות למענו .אבל פרופ' לוטם הייתה הרבה יותר אופטימית .היא הצילה
את חייו עם חיסון אישי למלנומה" .מיכל היא המלאך שלנו!" הוא אומר" .היא מאד צנועה אבל
האמת היא שהיא בחזית חקר המלנומה בעולם".

הגברת הראשונה של הדסה :מנהלת בית החולים הר הצופים היוצאת,
ד"ר אסנת לבציון-קורח בריאיון פרידה
כתבה של נופר רומי  MYNETירושלים

המחווה ל'עובדים השקופים' ,השעות שעבדה במטבח בית החולים והעובדה שהיא האישה
הראשונה (והמנהל הכי צעיר) שניהלה מוסד רפואי בהדסה  -ד"ר אסנת לבציון־קורח,
מסכמת חמש שנים בתפקיד ו(כמעט) אף מילה על המשבר בבית החולים הדסה עין כרם
עוזבת את הדסה אבל לא את העיר :בחמש השנים האחרונות ניהלה ד"ר אסנת לבציון־קורח את בית
החולים הדסה הר הצופים ,שזוכה לתהילה פחותה מזו שנהנה ממנה אחיו הגדול והמוערך בעין כרם .אך אם
תשאלו אותה ,התדמית היא לא הכל.
בשנת  2012היא התמנתה למנהלת בית החולים והיתה לאישה הראשונה שממלאת את התפקיד הזה
בהדסה וגם לצעירה במנהלים  -רק בת .44
כעת היא נפרדת מהמוסד הירושלמי לטובת המרכז הרפואי על שם יצחק שמיר (לשעבר אסף הרופא) ,אך
הכרם.
בבית
ביתה
את
לעזוב
כוונה
שום
לה
שאין
מצהירה

החלום :להתנדב עם פליטים
ד"ר לבציון־קורח גדלה בבית ירושלמי ,בת לתרצה ולפרופ'
נחמיה לבציון ,שהיה היסטוריון ומזרחן וכיהן כנשיא
האוניברסיטה הפתוחה.
את בעלה עמית היא הכירה בתיכון ,בזכות הצופים .הוא,
אגב ,מנתח לב מוערך בהדסה והיא מנהלת בית החולים.
הם התחתנו והביאו ארבעה ילדים ,הגדול בן  22והקטן בן .9
לאחרונה היא חזרה מביקור באתיופיה עם בנה ,שם סייעו
בבית יתומים לילדים שנושאים את נגיף ה־ .HIVשם היא
גם התאהבה בילד קטן שהחזיר לה אהבה והצית בה את
הרצון להתנדב עוד עבור מוכי הגורל.
"החלום שלי הוא להתנדב במרפאות פליטים" ,היא אומרת.
כעת ,עם המעבר למרכז הארץ ,החלום נראה קרוב מתמיד.
ד"ר לבציון־קורח התמחתה בעברה במחלקה האונקולוגית
לילדים בעין כרם ,אך היא ממעטת לחוות את דעתה על
המשבר" .אני רק אגיד שהרופאים נהדרים ומוערכים ,אך
לדעתי הם טיפסו על עץ גבוה מדי",היא אומרת.
לבציון־קורח היא מומחית ברפואת ילדים ובמינהל רפואי .בעברה היתה עוזרת מנכ"ל בית החולים הדסה
עין כרם ,סגנית מנהל אסף הרופא מ־ 2008עד  2012ומנהלת הדסה הר הצופים מ־ 2012ועד היום.
"החזרה להדסה היתה ממש חזרה הביתה" ,היא נזכרת" .הגעתי לבית חולים ברמה מאוד גבוהה
שהאווירה בו מאוד טובה ,אבל מהר מאוד למדתי את הבעיות .בין הבעיות הבולטות היתה העובדה
שהתשתיות שלו פשוט ישנות".

ובמהלך כהונתך נקלעה הדסה למשבר כלכלי גדול.
"נכון .הר הצופים תמיד היה 'רזה' מבחינה כלכלית .שמתי לעצמי למטרה לקדם אותנו לחוסן פיננסי .באותה
התקופה הבנתי שנשות הדסה היו מאוד עסוקות ולכן התחלתי לגייס משאבים שלא נשענים עליהן .ניסינו
גם להבין מי הן אוכלוסיות היעד שלנו כדי לחזק את הקשר איתן".

באיזה אופן?
"נגיד האוכלוסייה החרדית .יחד עם רב הדסה ,הרב קליין ,פנינו לראשי קהילות במטרה להראות להם את
הרמה .יש גם הרבה התאמות שעשינו בהקשר הזה ,בין שזה בכשרות או בספר תורה חדש ,שהיה אחד
הדברים הראשונים שדאגתי לו".
גם המטופלים שמגיעים מהמגזר הערבי ,שהם חלק משמעותי מכלל המטופלים בבית החולים ,זכו לשיפור
בחוויית השירות תחת ניהולה של לבציון־קורח .מתורגמנים נמצאים באופן קבוע בחדרי המיון.
העובדים השקופים
נוסף על האתגר הכלכלי ,בית החולים נאלץ להתמודד גם עם התופת ברחובות ירושלים" .תקופת הפיגועים
דרשה מאיתנו להתעשת מהר מאוד" ,מספרת לבציון־קורח" .לא היינו מרכז טראומה ,אבל המיקום
הגיאוגרפי שלנו הזרים אלינו את מרבית הפצועים".
דווקא בנקודה הזאת ,שבה מרבית הפוקוס מופנה לצוותים הרפואיים שמצילים חיים ,בחרה מנהלת בית
החולים לייחס חשיבות לאותם 'עובדים שקופים' ,עובדי הניקיון.
"כשנגמרת הדרמה והאקשן חולף ,המטופל מפונה .מי נשאר בחדר להתמודד עם הדם והלכלוך? עובדי קבלן,
אנשים שבאו לעבוד ,לנקות" ,היא מזכירה .לבציון־קורח הצמידה אליהם את אנשי השירות הסוציאלי שילוו
אותם באופן קבוע.
הסיפורים על העובדים השקופים לא מתחילים ונגמרים במנקים .בסביבת המנהלת מספרים על יום שבו
המשבר בין העובדים להנהלה היה בעיצומו ,והוחלט להשבית את שני בתי החולים של הדסה.
המנהלת הגיעה וניסתה לדבר על לבם של עובדי המטבח השובתים כדי שיספקו אוכל למאושפזים .כשזה
לא עבד
היא אספה את שיערה והחלה לעבוד בעצמה" .כשהעובדים ראו את אסנת במטבח הם נכנסו מיד אחריה
וסיימו את השביתה" ,מספרים שם.
לא תחנה בדרך
בחודש ספטמבר הקרוב ,לאחר חופשה של מספר שבועות ,היא תיכנס בשערי המרכז הרפואי על שם יצחק
שמיר,
לשעבר 'אסף הרופא' ,כמנכ"לית בית החולים ,לראשונה במערכת הבריאות הציבורית.
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
אגיד שהרופאים נהדרים ומוערכים ,אך לדעתי הם טיפסו על עץ גבוה מדי" ,היא אומרת.
בתקופת כהונתה כמנהלת בית החולים עבדה לבציון־קורח תחת חמישה מנכ"לים שונים ,אך דווקא גישתה
למנכ"ל הנוכחי ,פרופ' זאב רוטשטיין ,מפתיעה.
"יש לנו יחסים נהדרים .הוא אדם עם חשיבה יוצאת דופן והרבה ממה שעשיתי בבית החולים היה בעידודו
ובזכותו",
היא אומרת .כשהיא נשאלת אם היא יכולה להבין מהיכן נובעת התדמית הקשה שנוצרה לו בקרב הציבור
היא עונה בפשטות "כן ,בהחלט".
האם נזכה לראות אותך בתפקידך הבא מחליפה את רוטשטיין כמנכ"לית הדסה?
"איני הולכת לנהל את 'אסף הרופא' כדי לחזור כמנהלת הדסה' .אסף הרופא' מרכז גדול ומאתגר בפני
עצמו ולא תחנה בדרך".

מרכז השיקום בהדסה הר הצופים
מרכז לשיקום חיילים-נכי צה"ל-פעולות איבה פגועי חוט שדרה
וחבלה רב מערכתית ()Spinal Cord Injury & Multiple Trauma
מחלקת השיקום-הדסה הר הצופים
הגדרת המרכז:
מרכז רב תחומי המיועד לנפגעי שירות צבאי ,מערכת שירותי הביטחון ונפגעי איבה הזקוקים לשיקום מחבלות
ופגיעות רב מערכתיות מורכבות ופגיעה בחוט השדרה
המרכז יכלול:
 .1שיקום תנועה ותפקוד ייחודי
 .2שיקום פסיכו-קוגנטיבי
 .3מכון להתאמת הסביבה לצרכי הנכים
מטרות המרכז:
 .1מתן פתרון ייעודי כוללני למי שנפגע בעת השרות הצבאי או כתוצאה מפעולות איבה
 .2ריכוז הטיפול השיקומי הרב תחומי האיכותי במרכז רפואי אחד הבנוי סביב צרכי הנכה
 .3ייעול הטיפול השיקומי בנפגעי חוט שדרה וחבלה רב מערכתית
 .4מיצוב שירותי השיקום בהדסה כמובילים במתן מענה לאוכלוסיות צעירות כמו חיילים ,נכי צה"ל ונפגעי איבה
 .5השתלמויות בנושאים שונים לרופאים מדיסציפלינות שונות
 .6ייזום שיתופי פעולה עם גורמים מחוץ למערכת הבריאות

פעילות הדסה אינטרנשיונל ישראל
לטובת הקמת מרכז השיקום בהדסה הר הצופים
בשנת  2016לקחה על עצמה הדסה אינטרנשיונל ישראל את פרוייקט גיוס הכספים להקמת מרכז שיקום לחיילים ונפגעי
טרור באגף השיקום במרכז הרפואי הדסה הר הצופים.
לשם כך ,התקיימו שני אירועי התרמה ,הראשון התקיים ביום רביעי ,14.9.2016 ,בהיכל התרבות בתל אביב ,בו
השתתפו כ 2,400 -אורחים .לפני האירוע התקיים קוקטייל לאח"מים ובאירוע הופיעו הסטנדאפיסט שלום אסייג והזמר
שלומי שבת בהופעה מלאה .רגע מרגש היה כשחיים לב טוב ,חייל פצוע המשוקם במחלקת השיקום של הדסה הר
הצופים עלה לשיר יחד עם הזמר שלומי שבת את השיר "אבא" .באירוע השתתפו כ 2,400 -אורחים
האירוע השני היה מיועד לציבור הדתי והוא התקיים במוצ"ש ,פרשת תולדות ,ג' כסלו תשע"ז ,)3.12.2016( ,בהיכל
סמולרש ,אוניברסיטת תל אביב ,בו השתתפו כ 1,200 -אורחים .באירוע זה הופיע הזמר החסידי העולמי אברהם פריד
בהופעה מלאה בתוכנית "מלווה מלכה" ,והזמר ישי ריבו בהופעת אורח .הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו עלה לבמה
יחד עם הזמר אברהם פריד ,וכן החייל המשוקם ,חיים לב טוב ,עלה לשיר איתו את השיר "עלה קטן שלי".
חבר הנאמנים החליט להמשיך ביתר עוז ובתנופה רבה לקידום גיוס הכספים להקמת המרכז ולשם כך ייערך ערב גאלה
ב 30.11.2017-במלון דייויד אינטרקונטיננטל בתל אביב.
חבר הנאמנים גם יפעל בערוצים נוספים באמצעות קמפיין ייחודי ברשתות החברתיות .

מפגשי חבר נאמנים שנת 2017
מפגש חבר נאמנים
בביתם של
אתי ורוני קוברובסקי
1.2.2017

מפגש חבר נאמנים
בביתם של עוה"ד
דפנה וגדעון פישר
13.6.2017
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