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העיתון שלנו

לוח מּודעּות

כשלקחנו על עצמנו, חברי מערכת העיתון,  את 
משימת כתיבת הגיליון לרגל יום ההולדת ה-30 
של בית החולים, הפכנו להיסטוריונים לתקופה. 
נתבקשנו לשלוף חומר הקשור להיסטוריה של 

בית החולים ולאירועים משמעותיים בחיי הארגון 
- מחקרים פורצי דרך, תמונות, פעילויות, סיפורים 

ייחודיים, אנשים... בקיצור, להעלות זיכרונות 
מהארכיון הארגוני. 

ארגון, מערכת שירותי בריאות - אלו הם מושגים 
מופשטים. הארגון הוא האנשים. המערכת היא 

אנשים. אנחנו הארגון. אנחנו בית החולים. אנחנו 
הזיכרונות. והזיכרון שלנו קשור בזיכרונות של 
אנשים נוספים, מקבלי השירות שאנו מגישים. 

אז מה כותבים ומה לא? מה משמעותי ומה לא? 
איך ניזכר? לפי שנים? לפי אנשים? מה נגרום 

לאנשים לזכור? ואיך יזכרו אותנו? איך מקטלגים 
זיכרונות? והאם יש תיעוד? 

אני נזכרת שמישהו פעם אמר לי, שמה שנעשה 
אבל לא תועד כאילו לא היה. לי, לדוגמה, יש זיכרון 

סלקטיבי. אני זוכרת רק מה שאני רוצה לזכור, 
והשאר נמחק. אני זוכרת דברים שלוו בתחושה 

נעימה, שלוו בטעמים, בריחות, ובעיקר אני זוכרת 
בתמונות, עם מנגינת הרגש שמלווה ברקע. את 
חשבון הנפש עם הזיכרונות הרעים אני שומרת 
לעצמי במגירה אחרת, מפנימה וזוכרת לקחים. 

גיליתי שהפירוש שלי לאירועים החרותים בזיכרון 
הוא מאוד סובייקטיבי. אפילו כשיש אנשים 

השותפים באותו האירוע, כל אחד זוכר משהו אחר 
ולכל אחד המשמעות שונה. אם כך, באירועים של 

קונפליקטים, מי צודק? הרי כל אחד 
זוכר את האירוע מזווית ראייה שלו, 

וכולם צודקים. אז מהי היסטוריה? לא 
יותר מאשר גירסתו של ההיסטוריון 
לאירועים, והוא לא בהכרח היה שם...

שימו לב איך המילה היסטוריה באנגלית, 
HYSTORY, נשמעת כמו "הסיפור שלו".  

HIS STORY. אז כל אחד והסיפור שלו, 

וחלק מהם ניסינו להציג כאן בגיליון. 
כדאי לנו לייצר מאזן חיובי לטובת 

הזיכרונות הנעימים שנוכל לצרוב בדיסק 
הקשיח שלנו במוח, נקדד אותם כראוי, 

נאחסן במגירה המתאימה ונשלוף 
כשנרצה להישען על "הימים הטובים" 
ולעורר השראה בנו ובסובבים אותנו.  

ואיך אפשר בלי כמה מילים על גיל 
שלושים: אצלנו, בני האדם, זהו גיל 
מיוחד עם קצת ניסיון חיים מאחור 

והרבה שאיפות לעתיד. בגיל הזה אנו 
כבר בוגרים, אבל לא כולנו כבר יודעים 
מה אנו באמת רוצים לעשות "כשנהיה 

גדולים". יש כאלה שמחכים שהחיים 
יחליטו בשבילם. 

שלושה סוגים של בני אדם יש בעולם: אלה 
שגורמים לדברים להתרחש, אלה שמתבוננים במה 
שמתרחש ואלה שתוהים מה התרחש. בואו ונהיה 

האנשים שגורמים לדברים להתרחש, אלה 
שעליהם ידברו כשירצו להיזכר בדברים הטובים 

שקרו כאן בעשורים הראשונים של המאה ה-21.

מנהלי המרכז הרפואי וולפסון:
 1985-1977 ד"ר משה קורדובה ז"ל 
 1989-1985 ד"ר אמנון שחר 
1993-1989 ד"ר יהושע וייסבורט 
2006-1993 ד"ר משה משיח 

 -2006 ד"ר יצחק ברלוביץ 

מנהלות הסיעוד בבית החולים:
 1989-1980 גניה לבני 
 1993-1989 נעמי בן יעקב 
 1998-1994 שרה אביב 

-1998 לידיה ריחני 

המנהלים האדמיניסטרטיביים:
 1993-1980 אלי אשל 
 1995-1993 משה גל )מ"מ( 
 2001-1995 דורית גינזבורג 

-2001 שלום נויפלד 

מנהלות בית הספר לסיעוד וולפסון:

 1984-1976 חסיה גור אריה 
1989-1984 ד"ר שושנה ריב"א 

 2008-1989 ד"ר שושנה גולדברג 
-2008 סימה אזולאי 

מאת רינת הירשהסיפור שלנו

מובילי הדרך

המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון הוקם בסיועה 
הנדיב של משפחת וולפסון, ונקרא על שם הליידי 

אדית וולפסון, רעייתו של סר אייזיק.
עסקים  איש   ,)1991-1897( וולפסון  אייזיק  סר 
קרן  את  ב-1955  יסד  יהודי-בריטי,  ופילנתרופ 
במטרות  לתמיכה  משפחתית  קרן   - וולפסון 
ומדע בבריטניה,  חינוך  בריאות,  ראויות בתחומי 
לאורך  ובישראל.  הבריטי  העמים  במדינות חבר 
השנים תרם סר אייזיק מיליוני ליש"ט למוסדות 
גבוהה  להשכלה  למוסדות  בעיקר  בישראל, 
ולבתי חולים. ב-1962 העניקה לו מלכת אנגליה 

תואר אביר כהוקרה על תרומתו לחברה.
בלונדון.  נולדה  וולפסון  אדית ספקטרמן  ליידי 
של  ארוכה  מסורת  ברכי  על  התחנכה  היא 
כאשר  בבגרותה,  בכך  והמשיכה  התנדבות 
וכסגנית נשיא של  "אמונה"  כנשיאת  שימשה 
ללא  היא פעלה   .JEWISH WELFARE BOARD-ה
ואף  ילדים, במיוחד אלו בישראל,  לאות למען 
וכנשיאה  משותפת  ראש  כיושבת  שימשה 
זכרה  הנוער.  לעליית  הסיוע  התאחדות  של 
המרכז  בדמות  לעד  חקוק  וולפסון  אדית  של 

הרפואי וולפסון, הנושא את שמה.

ואל תשכחו: 
האתמול הוא היסטוריה. המחר אינו ידוע. היום 

הוא מתנה. לכן באנגלית קוראים לזמן ההווה 
.Present

שנה  אזרחית נהדרת, 
רינת

History

בזכותם: סר אייזיק ורעייתו אדית

חברי המערכת: ד"ר יצחק ברלוביץ, ד"ר עוזי רביב, ד"ר אמיר טנאי, ד"ר אלי יצחק, 
אסתר שלום, אהובה פרידמן, סימה אורן, קלמן גרנק, מרק גלברג, רינת הירש, 

פנינה ארד, דליה המאירי, שירלי קרמר, אסתי אהרוני, שושי פרידמן, דבורה שרר

צילומים: ברק נונא • ידיעות: 
דבורה שרר • עריכה, עיצוב 

והפקה: שריג רעיונות

גיליון מס' 10
ינואר 2011 
שבט תשע"א

director@wolfson.health.gov.il :לתגובות והעברת חומרים

תודה למשפחותיהם של ד"ר חיים איזק, פרופ' צבי מרכוס, פרופ' יחזקאל קישון, ד"ר זוסר, פרופ' פריד, צבי שפירא, לאה חובל, משה פלסטיאן ואוטו גרינהוט שאיפשרו לנו להשתמש בתמונות 
מאלבומיהם האישיים • תודה מיוחדת לד"ר יהודה רוט ורעייתו על איסוף התמונות והקמת הארכיון הדיגיטלי • תודה לארכיון "מעריב" על שהקנה לנו גישה לחומר היסטורי רב-ערך

המרכז הרפואי
ע"ש אדית וולפסון

30 שנה
לוולפסון



ברכת
ראש הממשלה

ברכת סגן שר 
הבריאות
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ברכות
30 שנה
לוולפסון



עמותת הידידים של המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון עובדים ומתנדבים יקרים,
יחד עם העובדים שהגיעו מדונולו, הגיעו בראשותה של החלה את פעילותה בבנין זה עם הקמתו לפני 30 שנה. 

הגב' אביבה גולדמן, גם מתנדבי העמותה הגב' הני קריספין 
מאז מתקיים רצף של פעילות ברוכה ומעורבות העמותה ואחרים.

במלאת 30 שנה לבית החולים וולפסון אנו מבקשים הסביבה ובשיפור תנאי האשפוז.מורגשת היטב בקידום הטיפול הרפואי המוענק לתושבי 
להצדיע לחברינו בעמותת הידידים, למתנדבי עמותת עזר 

מציון ולמתנדבי י.ע.ל שמשקיעים מזמנם וכישוריהם למען 
 המאושפזים.

לרובכם, העמותה מצטיירת בדמותה של הגב' חנה גוכשטט 

ברצוני לציין במיוחד מספר אנשים שהניחו את היסוד ואנו חבים לה תודה על מסירותה.שמנהלת את העמותה במקצועיות רבה כמעט מיום היווסדה 
לפעילות העמותה והעבירו הלאה את לפיד ההתנדבות:

השופטת בדימוס הגב' דינה אפרתי ממייסדי העמותה והרוח 
תודה מיוחדת אנו חבים ליושבי הראש הקודמים של שרון והגב' מזל קיסר ז"ל.   החיה שלה, הגברות שושנה קנמון,  פרידה מזרחי, עופרה 

של בית החולים:העמותה שפעלו בהתנדבות ובמסירות ראויה לציון לקידומו 
ד"ר אלעזר ברק, ז"לעו"ד דויד אפרתי
מר שלמה רכט
אני סבור שזאת הזדמנות נאותה לשוב ולחדש את מר אלי בארי

התחייבותנו לסייע כמיטב יכולתנו לבית החולים, מתוך 
כבוד גדול לצוות העובדים ולהנהלה בראשותו של ד"ר 

כולכם ראויים למלוא הכבוד וההערכה!פיזיים לא נאותים. ברלוביץ, הפועלים במגבלות תקציביות קשות ובתנאים 
בברכה

יושב ראשבן חור ירושלמי

ברכות
30 שנה
לוולפסון

ברכת מנכ"ל 
קופ"ח לאומית

ברכת יו"ר
עמותת הידידים

ברכת מנכ"ל 
משרד הבריאות
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שררה   ,2006 בדצמבר  לתפקיד  נכנסת  כאשר 
אי-ודאות בקשר לעתידו של בית החולים. האם 
את הריאיון לרגל 30 שנה לוולפסון אפשר לפתוח 

בבשורה של ודאות ושל יציבות?
הצבתי  לתפקיד  כניסתי  עם  אפשר.  גם  אפשר 
עידן  את  לסיים   - ראשונות  מטרות  שתי  לעצמי 
אי-הוודאות המתמשך בקשר לעתיד בית החולים, 
ייעול  של  חדשים  פסים  על  המוסד  את  ולהעלות 
אנו אנשי  הגירעון. בשני התחומים האלה  והקטנת 
החלטה  התקבלה   2007 במחצית  כבר  בשורות. 
של משרד הבריאות, לפיה וולפסון הוא בית חולים 
החלטת  הייתה  כזכור,  ועניין.  דבר  לכל  ממשלתי 
החולים  בית  את  להעביר   2003 משנת  ממשלה 
לידי חברת ניהול בבעלות קופ"ח מכבי. לאחר שנים 
ונוצר מצב  של התדיינות בנושא התוכנית נעצרה, 
של אי-בהירות באשר לעתיד בית החולים. ראיתי 
שכן  סיום,  לידי  העניין  בהבאת  עליונה  חשיבות 
שימונה  דאגתי  מהמצב.  קשות  נפגע  החולים  בית 
נציגי  עם  נפגש  הוא  הממשלה,  מטעם  פרויקטור 
העובדים ובתום עבודה מסיבית הגיע למסקנה שלא 
 2007 יוני  מאז  בפועל,  התהליך.  את  לקדם  ניתן 
משרד הבריאות רואה את הנושא כסגור. התנהלות 
משרדי הממשלה כלפי וולפסון היא כיום כמו מול כל 

בית חולים ממשלתי. משרד הבריאות חזר להשקיע, 
הגירעון נסגר ואין שום לחץ או תהליך המאיים על 
היציבות שלנו. מה שחשוב הוא שהחזרנו לעובדים 

תחושה חיובית של ביטחון ושיפור באווירה.
הכללית  של  הנמוך  הקניות  להיקף  באשר  ומה 

בבית החולים? האם חל שינוי בנושא?
הכללית,  עם  הסכם  היה  לא  ארוכה  לאורך תקופה 

והיא צמצמה את מספר ההפניות שלה לוולפסון - 
ומתן חתמנו  בנו מאוד. לאחר משא  תהליך שפגע 
על הסכם תלת-שנתי עם הכללית ועם יתר הקופות, 
הפניית  המונע  בירוקרטי  חסם  שום  אין  וכיום 

בית חולים בריא
שנה אזרחית חדשה, עשור חדש ויום-הולדת 30 לבית החולים הם די 
והותר סיבות כדי לערוך ריאיון מקיף עם האיש שבראש המערכת - 
ד"ר יצחק ברלוביץ, מנהל המרכז הרפואי וולפסון. פגשנו בו לשיחה 

אופטימית על רפואה איכותית, לקוחות שהם שגרירים, תקווה להמשך 
היציבות וציפייה לשגשוג ופיתוח גם בעתיד

ריאיינו: רינת הירש 
ואורן שריג

לביטוי  בא  הדבר  כלשהי.  מקופה  אלינו  מטופלים 
בגידול ניכר במספר ההפניות של מבוטחי הקופות. 
הפניות  במספר  בעלייה  היטב  זאת  חשנו  ב-2010 
למיון ולמרפאות החוץ ובגידול במספר ימי האשפוז.
לאחרונה.  מאוד  שצומצם  הגירעון  על  נדבר  בוא 

כיצד זה נעשה?
הכלליים,  הממשלתיים  החולים  בתי  לכל  בדומה 
הבריאות  במשרד  מסתייע  וולפסון  שיבא,  למעט 
לסגירת הפער בין הכנסות להוצאות. משנת 2007 
ואילך, בית החולים מסיים בכל שנה את התקציב ללא 
גירעון, וזהו בהחלט הישג משמעותי. כיום, לוולפסון 
אין גירעון תקציבי. זו תוצאה של שילוב בין תוכניות 
התקציבים  אגף  עם  שמסוכמות  מאוזנות,  עבודה 
באוצר במשרד הבריאות, לבין תוכנית ייעול פנימית 
ולחיסכון  להתייעלות  הצוות  של  גדולים  ומאמצים 
וזאת  שוטפות,  ולהוצאות  לרכש  מה שקשור  בכל 
הרפואי.  והשירות  הטיפול  באיכות  לפגוע  מבלי 
משרד  של  הכספי  הסיוע  ללא  כי  לציין  למותר 
הבריאות לא היינו יכולים לעמוד בתוכנית העבודה 

התקציבית.
נראה שבית החולים הולך ומתחדש. האם המגמה 

הזאת אמורה להימשך?
למרות המסגרת התקציבית הנוקשה, הצלחנו במהלך 
פעולות  שייעשו  לדאוג  השנים 
בסיוע של  חלקן  בינוי משמעותיות, 
הידידים  עמותת  תורמים באמצעות 
שלנו, חלקן בסיוע משרד הבריאות 
המצומצם  התקציב  מתוך  וחלקן 
ולקרן  החולים  לבית  שיש  למדי 
הצלחנו,  זו  בדרך  שלידו.  המחקרים 
שתי  לשפץ  הבעיות,  כל  למרות 
קומות ולרכוש ציוד חשוב כמערכת 
 ,Spect-CT מכשיר  חדשה,  צנתורים 
מכשיר  מתקדם,  ממוגרפיה  מכשיר 
יחידה  הקמנו  חדשני;  אנגיוגרפיה 
לטיפול בשבץ מוח - תנופת פיתוח 
להמשיך  כדי  והכרחית  משמעותית 

לעשות רפואה טובה.
קיימת תוכנית מאושרת ומתוקצבת 
להמשך שדרוג מחלקות, ואני מקווה 
האפשר.  ככל  מהר  תחל  שהבנייה 
תכנון   -  4 קומה  שיפוץ  על  מדובר 
כללי  נמרץ  טיפול  למחלקת  חדש 
של  השני  לצד  ג'  פנימית  והעברת 
במתכונת  מחדש  בינוי  תוך  הקומה, 

של קומות 5 ו-6. 
בראיון לגיליון הראשון של "העיתון 
שלנו", לפני כשנתיים וחצי, אמרת 
"לאחרים יש כסף, לנו יש לב". כיצד 

הלב הזה בא לביטוי?
למטופלים  כולו  הצוות  של  היחס 
שבו  יום  כמעט  אין  ומפורסם.  ידוע 
מרגשים  תודה  מכתבי  מקבל  איני 
המיוחד  היחס  על  המודים  מאנשים 
סיפרו  היום  רק  בוולפסון.  שקיבלו 

משרד הבריאות חזר 
להשקיע בוולפסון, הגירעון 

נסגר ואין כל איום על 
היציבות שלנו. החזרנו 

לעובדים תחושה חיובית 
של ביטחון ושיפור באווירה

וולפסון היום וולפסון אז

30 שנה
לוולפסון
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לי על חולה שטופל פה ואחר כך טופל בבית חולים 
פרטי גדול, וציין שלמרות התנאים הפיזיים השונים, 
היחס שקיבל מהצוות בוולפסון עולה מעל ומעבר על 

היחס שקיבל בבית החולים הפרטי.
לא  חולים  בית  היותנו  בשל  שדווקא  מאמין  אני 
כמו במשפחה  כאן  במיוחד, אנשים מרגישים  גדול 
אחת גדולה. זהו מצב היוצר הזדהות ומחויבות של 
יחס  ולמתן  בחולה  טוב  הכי  לטיפול  רבים  עובדים 

אישי ואנושי. 

לו  לתת  יכול  מה  וולפסון?  את  מייחד  עוד  מה 
"נקודות" בתחרות מול בתי חולים אחרים? 

תנאי בסיסי לתחרות הוא מתן שירות רפואי מעולה, 
)חדר  דחופה  לרפואה  זאת מהמחלקה  עושים  ואנו 
המחלקות  וכמובן  לידה  חדרי  מערך  דרך  המיון( 
השונות. בלא מעט תחומים אנו לא רק בית חולים 
אזורי אלא מרכז מצוינות ארצי. למשל, ניתוחי לב 
לילדים, תחום שבו אנו מקבלים ילדים מכל העולם 
במסגרת עמותת "הצל לבו של ילד". או כל הנושא 
של מרפאות מג"ן - מרפאות ילדים ייחודיות לאבחון 
ונוירולוגיות  גנטיות  מטבוליות,  במחלות  וטיפול 
מורכבות, ש"שואבות" ילדים מכל המדינה ומושכות 
מה  ולהתמחויות.  להשתלמויות  רבים  רופאים 
מטופלים  מעט  שלא  העובדה  הוא  דרשני  שאומר 
או  לניתוחים  אלינו  להגיע  בחירה  מתוך  מעדיפים 
אינם  אצלנו  המלונאות  שתנאי  בידיעה  לטיפולים, 
שירות  בגלל  בוולפסון  בוחרים  הם  ביותר.  הטובים 
רפואי ממדרגה ראשונה יחד עם חום אישי ואנושי 

שהצוות שלנו מקרין.
יעדים  אילו   ?2011 שנת  את  רואה  אתה  כיצד 

עומדים בפנינו?
העתיד של בית החולים הוא בהשקעות משמעותיות 
בכוח אדם, בבינוי, בתשתית, בציוד, במכשור רפואי 
ובטכנולוגיה מתקדמת, כולל פיתוח תחומים שבהם 
יש לנו יתרון יחסי: למשל, טיפול בשבץ מוח, כבית 
גבוה  מוח  חולים ששיעור המגיעים אליו עם שבץ 
יחסית לבתי חולים אחרים. דוגמה נוספת היא רפואת 
הילדים: אנו נמצאים בעיר הילדים, חולון, ורק טבעי 
שהפרויקט הבא הגדול שלנו יהיה הקמת בית חולים 
שלנו  השירותים  כל  את  ויאחד  שיארגן  לילדים 
שהולכת  תוכנית  זו  אחת.  גג  קורת  תחת  לילדים 
סכום  גויס  כבר  העניין  לצורך  וגידים.  עור  וקורמת 
כסף על ידי עמותת "הצל ליבו של ילד", ואני מקווה 
מנת  על  נוספים  סכומים  יגויסו  הקרובות  שבשנים 
שהבניין יקום במתחם וולפסון וישפר את השירות 

שלנו לילדי הסביבה.
האם נשמר הקשר עם משפחת וולפסון, והאם הוא 

בא לביטוי בתרומות לבית החולים? 
משפחת וולפסון תורמת מדי שנה סכומים צנועים, 
אבל המחוות שלה כלפי בית החולים הן יותר מכסף. 
בתו  וולפסון,  הלורד  של  פטירתו  אחרי  לדוגמה, 
הגיעה  המשפחתית  הקרן  במסגרת  אותו  שירשה 
לישראל, והמקום הראשון שביקשה לבקר בו היה 
בית החולים שלנו. חנכנו עימה עץ זית לזכר אביה 
מחויבות  יש  מרגש.  מכתב  ממנה  וקיבלנו  המנוח 
התרומות  ככלל,  חשוב.  וזה  כלפינו,  המשפחה  של 
הכספיות לבית החולים אינן גדולות. אנו מודים על 

לטובה.  לשינוי  מצפים  אך  הקיים, 
עושה  החולים  בית  ידידי  עמותת 

מאמץ רב לשם כך.
חריג  הוא  בוולפסון  העומס  האם 

בהשוואה לבתי חולים אחרים?
לממוצע  דומים  התפוסה  אחוזי 
הם  בפנימית  אולם   ,96% הארצי, 
את  ולעתים  ה-110%  את  עוברים 
במספר  עלייה  גם  יש  ה-120%. 
על  כיום  העומד  למיון,  הפונים 
העומס  בחודש.  פניות  כ-10,000 
חריג  ועומס  בחורף,  במיוחד  קיים 
יש גם במחלקה האורתופדית שלנו, 
בארץ.  בתחומה  העמוסות  אחת 
בוולפסון יש כיום 655 מיטות, ואין 
הגדולה  האוכלוסייה  מול  די  בכך 

שאנו משרתים. 
המחסור  וולפסון  על  משפיע  איך 

בכוח אדם במקצועות בריאות?
רופאים  חסרים  הארץ  בכל 
מתמחים  רופאים  מרדימים, 
בכירורגיה  מתמחים  בפנימיות, 
כל  ואחיות. בעולם של תחרות על 
אחות, יש לנו יתרון: מכיוון שיש כאן 
מועסקות  חלקן  לאחיות,  ספר  בית 
ללימודים.  במקביל  החולים  בבית 
להתמודד  מאוד  לנו  עוזר  זה 
עוד  מה  האדם,  כוח  מצוקת  עם 
בוולפסון  רואות  רבות  שבוגרות 

יעד מועדף לתעסוקה. יתרון נוסף הוא שחלק גדול 
רמת  את  מעלה  זה  אחיות.  מלמד  שלנו  מהצוות 
הידע והמיומנות של האחיות והרופאים, ואנו יוצאים 
נשכרים מכך. מבחינת מחסור ברופאים אנו מביטים 
קדימה ועושים מאמצים להביא לוולפסון סטאז'רים 

ומתמחים איכותיים.
כיצד משפרים את תדמית בית החולים ואת האופן 

שבו הוא נתפס על ידי הציבור?
שקיימת  משימה  זו  החולים  בית  תדמית  שיפור 
תמיד. לשם כך שכרנו את שירותיה של דבורה שרר, 
הרבה  יש  שלנו.  הציבור  ויחסי  התקשורת  מנהלת 
הטובה  התדמית  ועדיין,  הזה,  בתחום  לעשות  מה 
כאן  שמקבל  לקוח  כל  מרוצה.  לקוח  היא  ביותר 
שירות איכותי ויוצא מרוצה הופך לשגריר של בית 
החולים. במקביל אנו עובדים כל העת מול הקהילה 
- מקיימים קשרים טובים עם עיריות חולון ובת ים, 
לימודי  פרויקט  חונכים  לתושבים,  הרצאות  יוזמים 
ייחודית  תוכנית  ומקיימים  תיכון,  לתלמידי  רפואה 
קבלה  כל  שבמסגרתה  ילדים,  היפגעות  לצמצום 
של ילד למיון בשל פגיעה ממפגע סביבתי מדווחת 
זה, כמובן, רק  וכל  היישר לפיקוח העירוני.  מאיתנו 

חלק מהתמונה.

שאלה ברמה האישית, ברשותך. אחרי שמילאת 
עבורך  מהי  הבריאות,  במשרד  בכירים  תפקידים 

המשמעות של ניהול בית חולים כמו וולפסון? 
שבהן  הבריאות,  במשרד  עבודה  שנות   21 אחרי 
הגעתי  אפשרי,  תפקיד  כל  כמעט  בו  עשיתי 

אנו נמצאים בעיר הילדים, 
ורק טבעי שהפרויקט הבא 
הגדול שלנו יהיה הקמת 

בית חולים לילדים במתחם 
וולפסון. זו תוכנית שהולכת 

וקורמת עור וגידים

היחס של הצוות כולו 
למטופלים ידוע ומפורסם. 
אין כמעט יום שבו איני 

מקבל מכתבי תודה מרגשים 
מאנשים המודים על היחס 
המיוחד שקיבלו בוולפסון

לתחושה של מיצוי עצמי מבחינת יכולתי להשפיע 
על המערכת. בין השאר הייתי שותף לחקיקת חוק 
לחקיקת  ושותף  וליישומו,  ממלכתי  בריאות  ביטוח 
חיפשתי  במערכת.  ולהטמעתו  החולה  זכויות  חוק 

הגעתי  בוולפסון.  כאן  אותו  ומצאתי  חדש  אתגר 
לבית חולים במצב קשה מבחינה אנושית וכלכלית, 
גדול  אתגר  וראיתי  ומנהיגות,  מעורבות  שדרש 
בהחזרתו לדרך המלך. בתחילה התהליך היה קשה 
הזאת  הגדולה  האונייה  מסוים  בשלב  אבל  ואיטי, 
והאורחים  ואנשיה  צוותה  על  וולפסון,  שנקראת 
הרבים שעל סיפונה, החלה לחזור אט-אט למסלול 
של מרכז רפואי קהילתי, שפניו לתת את השירות 
הכי טוב שאפשר מתוך מסירות ומחויבות לקהילה. 
יודע  זאת  ועם  סיפוק,  בכך  מוצא  אני  אישי  באופן 

שעבודה רבה עוד לפנינו.
לסיום, מה היית רוצה לומר לעובדי וולפסון על סף 

שנה אזרחית חדשה ועשור חדש?
לולא  הפועל  אל  יוצאים  היו  לא  ההישגים  כל 
ממשיך  ואני  שקיבלתי  והגיבוי  הסיוע  העשייה, 
היה  ניתן  לא  הם,  לולא  שלנו.  מהעובדים  לקבל 
לעשות כאן דבר. אני אסיר תודה לכל אחד ואחת 
תמיכתם  על  המשפחות  תודה לבני  כן,  כמו  מכם. 
יש  והשוחקת.  הקשה  העבודה  בעול  בנושאים 
להעריך זאת במיוחד שכן לא תמיד הסיפוקים הם 
מיידיים. על כך אני מודה לצוות הנפלא שלנו ומחזק 
את ידי כל אחת ואחד מהעובדים לקראת האתגרים 

שעוד נכונים לנו בעתיד.

מה שאומר דרשני הוא שלא 
מעט מטופלים מעדיפים 

מתוך בחירה להגיע אלינו 
לניתוחים או לטיפולים, 

בידיעה שתנאי המלונאות 
אצלנו אינם הטובים ביותר

ד"ר יצחק ברלוביץ
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טעם של פעם

כך החל הכול

1949  צהלון במקום דג'אני
משפחת  של  הפרטי  החולים  בית  בבנייני  השחרור,  מלחמת  בתום 
דג'אני ביפו, נפתח בית החולים צהלון כדי לספק שירות רפואי, אשפוז 
וחדרי לידה לתושבי יפו, בת ים וחולון. בית החולים נקרא על שמו של 

יעקב צהלון, רב ורופא באיטליה של המאה ה-17.

1950  חונכים את דונולו
הים,  חוף  ליד  המנדט,  בימי  ממשלתי  חולים  כבית  במבנה ששימש 
נפתח בית החולים דונולו א' ובו מחלקות פנימיות ובית ספר לאחיות. 
גם הוא נקרא על שמו של רופא יהודי איטלקי, שבתאי דונולו שחי 
במאה ה-10. כחצי קילומטר דרומית משם נפתח כעבור שנה דונולו ב' 
עם מחלקות כירורגיות, מכון פתולוגי ובהמשך מחלקות אורתופדיה, 

עיניים, אורולוגיה ואא"ג.

1958  חדש: ביה"ח יפו 
צהלון, דונולו א' ודונולו ב' מאוחדים על ידי משרד הבריאות ליחידה 
מינהלית אחת תחת השם בית החולים הממשלתי יפו - בית חולים 

אחד, שאגפיו מפוזרים במקומות שונים.

1965  לשרון יש תוכנית
16 תוכניות לתכנון בית החולים בתל גיבורים מוגשות למכרז הממשלתי, מספר "מעריב" מיום 
27.12.64. בתחרות )ובפרס של 25,000 לירות( זוכה תוכניתו של אדריכל משה שרון, שתכנן 

בין היתר את איכילוב, את בילינסון ואת בית החולים המרכזי לנגב )לימים סורוקה(.
משרד משה ואלדר שרון מתכנן בניין של עשר קומות, כולל קומה תת-קרקעית ואגף נוסף 

למעונות רופאים, לבי"ס לאחיות ולמכון פתולוגי שיקושר לביה"ח בתעלות תת-קרקעיות.

1968  מיישרים את השטח
בהתאם  ייבנה  שבחולון  גיבורים  בתל  החולים  "בית  העיתונים:  כותרות  מרגיעות   '68 ביולי 
למתוכנן, ואין כל אמת בשמועות כאילו בוטלה תוכנית הבנייה ובמקומה יוגדל בי"ח תל השומר... 
כבר עתה מתנהלת פעולה לפינוי השטח המיועד לבנייה מהבתים הערביים שבו". בסוף השנה, 
בתום מו"מ מייגע עם הדיירים, מתחילים ביישור השטח, אולם מועד תחילת הבנייה עדיין לא 

ברור - "על כך צריכה להחליט הוועדה הממשלתית לוויסות הבנייה".

קיץ 1960. אני נשלח לסטאז' ליפו, לבית החולים בעל השם 
שנשלחתי  הבנתי  דבר.  עליו  ידעתי  שלא  דונולו,  המשונה 
לארץ גזירה, למרות שזה במרכז הארץ, בין תל אביב לבת 
תושבים.  אלף  כ-25  בת  מנומנמת  עיירה  אז  שהייתה  ים 
התנאים בדונולו, על שלושת אגפיו, היו קשים. היתרון היחיד 
בחודשי  לחיסרון  הפך  הוא  אך  הים,  לחוף  הצמידות  היה 
החורף, כאשר הגשם והרוחות היו מכים בבניינים הנושנים 
החולים.  לחדרי  פעם  לא  חודרים  היו  והמים  המנדט  מימי 
דונולו א' היה אגף הפנימיות ובו שתי מחלקות, א' בניהולו 

שנות ה-50: משלושה יוצא אחד

שנות ה-60: בית חולים על הנייר
1963  מניות ב-5,000 ל"י

"30 מיליון לירות יושקעו בבית החולים בתל גיבורים - נחתם הסכם 
ויפו  ים  בת  חולון,  אוכלוסי  החולים הענקי שישרת את  בית  להקמת 
במקום דונולו", מדווח "מעריב" מיום 9.12.62 ומודיע כי "סבורים שתכנון 
בית החולים יסתיים בתוך שישה חודשים ואילו הבנייה תימשך שלוש 
עד ארבע שנים". בפועל, לא מעט בשל פרשיית השוחד שהתפוצצה 
במהלך הבנייה, מתחילים בבנייה רק כעבור שש שנים והיא נמשכת על 
פני עשור שלם. במאי 1963 מדווחים העיתונים כי עיריות חולון ובת ים 
מקימות חברה משותפת יחד עם הממשלה להקמת בית החולים, וכי 

הון מניותיה יהיה 5,000 ל"י.

זיכרונות מדונולו

מאת ד"ר עוזי רביב, מרופאי 
הילדים הוותיקים בוולפסון

הכניסה לדונולו א', כפי 
שצולמה מביתו של ד"ר איזק 
בתחילת שנות ה-50. העגלה 

פורקת חולה בשער בית 
החולים; בקדמת התמונה - 
אמבולנס של חברה קדישא

הכניסה לבית החולים דונולו

השקעה של 30 
מיליון לא"י. מי זוכר 

מטבע כזה?...

ישיבת הנהלה בצהלון, 1968.
מימין: ד"ר גוטליב, גב' הירשפלד, צבי 

שפירא, מנהל ביה"ח ד"ר פרידנטל

30 שנה
לוולפסון
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כך החל הכול

1971  מול "הפיל הלבן"
לא  ביפו,  מונחת  הבנייה  תחילת  לאחר  רב  לא  זמן 
הרחק מביה"ח צהלון, אבן פינה לבית חולים אחר: איש 
העסקים שאול איזנברג תורם 10 מיליון לירות להקמת 
מוסד על שמו. 70 מיליון לירות מושקעים בפרויקט עד 
שמשרד הבריאות מחליט לרכז את המאמץ הפיננסי 
להשלמת תל גיבורים, הלא הוא וולפסון לעתיד, ושלד 
הפלדה בן שלוש הקומות הופך ל"פיל לבן". במקביל, 
בתל גיבורים נמשכת הבנייה באיטיות בשל התקציב 
לולא  בדיעבד,  לפרויקט.  שנה  מדי  שניתן  המצומצם 
אותו תכנון לקוי ניתן היה לזרז את פתיחת וולפסון. ומה 
על "הפיל הלבן"? לאחר שנים רבות מסתיימת בנייתו 

וכיום זהו ביתה של מכללת תל אביב.

1973  על שם אדית וולפסון
שר האוצר פנחס ספיר, שר הבריאות ויקטור שם טוב, 
סר  היהודי-הבריטי  הנדבן  בישראל,  בריטניה  שגריר 
קריאת  בטקס  נוכחים  אידית  ורעייתו  וולפסון  אייזיק 
בית החולים תל גיבורים שבחולון על שמה של ליידי 
וולפסון תורמת 20  )יוני 73'(. משפחת  וולפסון  אדית 
מיליון ל"י להקמת בית החולים. סר אייזיק מודה בנאומו 
לשר האוצר שהוא "ידיד יקר שלי", ולאחר שהות של 
בדיוק  מתכוון  אני  יקר,  אומר  "כשאני  מוסיף:  שנייה 

למשמעות המילה".

1978  ועד העובדים מסכים
על  ובצהלון  בדונולו  העובדים  ועד  עם  הסכם  מושג 
יפו לתל גיבורים". לפי ההסכם,  "העברת בית החולים 
לתל  אנשיו  כל  על  בשלמותו  "יעבור  החולים  בית 
גיבורים; תפקיד שקיים ביפו, לא יפורסם לגביו מכרז... 

כל נושא תפקיד יעבור בתפקידו ותוארו".

בניהולו של פרופ' פריד; שניהם הלכו  של פרופ' ברונר וב' 
לעולמם לאחרונה עתירי מעש. פרופ' ברונר, שהתגורר מול 
בית החולים, נהג לבקר בו כמעט בכל ערב. הוא היה נכנס 
למחלקה, שואל ומתעניין ולא פעם מעיר חולה כדי לשאול 
לשלומו... חצי שנה ביליתי בפנימית וצברתי ידע רב וחוויות 
וכמה מילים  נאלצתי ללמוד קצת אידיש  בין השאר  רבות. 
החולים.  עם  לתקשר  כדי  ובערבית  בתורכית  בספניולית, 
ל-40  איתן  רפואי  בסיס  לי  נתן  בדונולו  בפנימית  הסטאז' 

שנות עבודה במחלקות הילדים בצהלון ובוולפסון.

שנות ה-70: מחכים לתל גיבורים

1970  אור ירוק לבנייה
בית  בניית  את  סוף-סוף  מתירה  הוועדה הממשלתית 
החולים וניתנת הוראה להתחיל בבניית הקומה התת-
קרקעית. הקבלן הראשי הוא סולל בונה והפיקוח נעשה 

על ידי מהנדסי מע"צ. 

1976  נפתח ביה"ס לסיעוד
שעריו  את  פותח  וולפסון  אדית  ע"ש  לאחיות  ביה"ס 
מוסמכות.  אחיות  של  ראשון  למחזור  ב-10.5.1976 
המנהלת הראשונה של בית הספר היא חסיה גור אריה, 
מי שהייתה אחות ארצית ראשית במשך 17 שנה. עם 
20 תלמידות  ילמדו  "השנה  כי  מספרת  היא  הפתיחה 
בתוכנית לימודים המשולבת עם אוניברסיטת תל אביב 
דונולו  החולים  בבתי  ירכשו  הן  המעשי  הניסיון  ואת 
וצהלון". הלימודים מתנהלים במבנה של ארבע כיתות 
בביה"ס  לומדים  שנה   35 בחלוף  מורות.  ארבע  ועם 
ובמספר  לימוד  תוכניות  ב-24  סטודנטים  כ-1,000 
מסלולים, ורבים מכ-100 הבוגרים המסיימים מדי שנה 

משתלבים במחלקות בית החולים.

אחיות דונולו במצעד יום העצמאות בשנותיה הראשונות של המדינה

בית החולים צהלון

יוצקים את אבן הפינה לבניין וולפסון, 1970

סר אייזיק ורעייתו 
בחנוכת ביה"ס לסיעוד

הנשיא זלמן שזר מבקר בביה"ח ביפו

ביה"ח יפו: חלק פה, חלק שם... )איור: שמוליק רוזנברג(

ניתוח בדונולו, 1969

30 שנה
לוולפסון
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1984-1980

הבניין ששבר 
את השיא

אין מנחת בוולפסון - 
צ'יץ' מעדיף פארק

בוולפסון לא מוקם מנחת מסוקים לשעת חירום, 
יפו  אביב  תל  עיריית  ראש  של  התנגדותו  בשל 
שלמה להט, הסבור כי גן ציבורי חיוני יותר. בדיקה 
הבריאות  ומשרד  האוויר  חיל  ידי  על  שנערכת 
ביוני 81' מגלה כי האפשרות היחידה היא להקים 
את המנחת מעבר לכביש הגישה לבית החולים - 
שטח השייך לתל אביב. אולם, במקום תוכנן פארק 
כהמשך של גן דוידוב, וראש העירייה להט מסרב 

לוותר על התוכנית.

נכנסים לעידן חדש: 
ביה"ח וולפסון נפתח!

הפסח  חג  ולקראת  נסגר  יפו  הממשלתי  החולים  בית 
תש"ם הוא עובר לוולפסון - בית החולים החדש בחולון, 
לצוות  השינוי,  אביב.  תל  של  הדרומי  חלקה  גבול  על 
ולמטופלים, הוא עצום. ב-4.3.80, עם סיומו של שלב א' 
בבנייה בהשקעה של כ-600 מיליון ל"י, ובתום 18 שנות 
החדש שישרת  החולים  בית  נחנך  ובנייה,  תכנון  ציפיה, 
את כ-300 אלף תושבי חולון, בת ים ויפו. בטקס החגיגי 
נוכחים שר הבריאות אליעזר שוסטק, חברי כנסת, ראשי 
ד"ר  בית החולים  ים, מנהל  חולון ובת  הערים תל אביב, 
סר  וכמובן  הארץ,  מרחבי  ציבור  אישי  קורדובה,  משה 

אייזיק וולפסון ורעייתו אדית, התורמים המרכזיים להקמת 
החולים  בתי  מחלקות  עוברות  לוולפסון  החולים.  בית 
מחלקות  מספר  גם  ועימן  וצהלון  ב'  דונולו  א',  דונולו 
ייעודו  את  יעקב, המשנה  בבאר  הרופא  מבי"ח שמואל 
והופך לבית חולים גריאטרי. החולים הראשונים מועברים 
לוולפסון באמבולנסים, ובערב הפתיחה כבר מאושפזים 
בו כ-40 איש בתנאים נוחים ביותר. חדרי הניתוח טרם 
הועברו, חדר המיון עוד לא נפתח, אין מגרש חניה ומקום 
הבעיות  כל  הפתיחה  בטקס  אבל   - אוטובוסים  לחניית 

נשכחות לרגע אל מול משק כנפי ההיסטוריה...

מזל טוב! 
לידה ראשונה 

בוולפסון
"זוהר, תינוקת במשקל 3.5 ק"ג שנולדה 
היא  אונו,  מקרית  פרידמן  לחיה  אתמול 
בבית  שנולדה  הראשונה  התינוקת 
וולפסון  אדית  שם  על  החדש  החולים 
הניתוח  גם   .)31.3.80 )"מעריב",  בחולון" 
למחלקת  "שייך"  בוולפסון  הראשון 
 - זכות  חיים  ד"ר  של  בניהולו  הנשים 
למבנה  העוברת  הראשונה  המחלקה 
החדש. "היה זה ניתוח גינקולוגי שנעשה 
כאשר במסדרונות עדיין עובדים פועלים", 
יוסף שנטמן, המרדים  ד"ר  לימים  ישחזר 

באותו ניתוח היסטורי.

עושה  החדש  החולים  בית 
היסטוריה עוד בטרם נפתח: 
שנה.   18 נמשכה  בנייתו 
החולים  בית  של  הקמתו 
ליוותה  גיבורים  בתל 
הנהלות  כל  את  והעסיקה 

כאשר  שפיגל",  "פרשת  מאז  הבריאות  משרד 
ב-1964, בתקופת כהונתו של השר משה חיים 
שוחד  פרשת  נחשפה  הבריאות,  כשר  שפירא 
בכירי  מעורבים  היו  שבה  המבנה,  תכנון  סביב 
רפאל  יצחק  הבריאות  שר  סגן  דאז,  המפד"ל 

וסמנכ"ל משרד הדתות יהודה שפיגל.

לידה בוולפסון, שנות ה-80

1980: טקס חנוכת בית החולים וולפסון. הנואם הוא ד"ר קורדובה, המנהל הראשון

בכמה מלים
342 מיטות  בעת פתיחתו של בית החולים ב-1980 יש בו 342 מיטות. מספרן גדל בהדרגה 
עד ל-655 כיום, בנוסף ל-30 מיטות במחלקת אשפוז יום < הכי אדיבים  המחלקה האורתופדית 
זוכה בפרס הראשון בתחרות "המחלקה האדיבה", שנערכת ביוני 81' ביוזמת מועדון רוטרי בחולון. 
אינם  ומילה טובה לחולה  "חיוך  - המחלקה הכירורגית.  ד' ובשלישי  פנימית  זוכה  בפרס השני 
חשובים פחות מטיפול טוב", אומר יו"ר ועד העובדים, עמוס בוארון < מכשור חדיש  שני מכשירים 
רפואיים חדשים, EEG לבדיקת פעילות המוח ו-EMG לגילוי מחלות הקשורות בפגיעה בשרירים, 
עצבים וגידים, נרכשים ב-1982 בעזרת 250 אלף שקל שמקציבה לשם כך עיריית בת ים < למען 
לב"י  מבצע "שלום הגליל" בעיצומו, וחברי ועד וולפסון מוסרים לרמטכ"ל רפאל איתן המחאה 
ראשונה ע"ס 85 אלף שקל, המיועדת לקרן למען ביטחון ישראל. הם מציעים להקדיש את הכסף 
להקמת מרכז לרפואת שיניים לחיילים  < מלב אל לב באוקטובר 83' נוסדת אגודת "לב אל לב" 

- אגודת מתנדבים למניעת מחלות לב שליד מכון הלב בוולפסון <
סר אייזיק )משמאל( עם ד"ר קורדובה, מנהל בית החולים

30 שנה
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למחלקה לטיפול נמרץ בהנהלת ד"ר משה אדלר מגיעים מדי יום כ-40 בני אדם במצב 
קריטי, חלקם בעקבות ניסיונות התאבדות. סיכום שתי שנות פעילות המחלקה מורה 
על 650 מקרים, ש-80% מהם קיבלו את חייהם במתנה. "זהו אחוז מכובד מאוד גם 
בסטנדרטים עולמיים, אם לוקחים בחשבון שכל מקרה שעבר כאן היה נתון בשלב מסוים 
בסכנת מוות", מספר ד"ר משה אדלר, מנהל המחלקה, בראיון ל"מעריב" )11.11.83(. 
"מקרה יוצא דופן אפילו במושגים שלנו" - כך אומרים בוולפסון על המקרה שבו נמשה 
נער בן 15 מהים ללא רוח חיים, והתאושש לגמרי לאחר טיפול חירום במחלקה לטיפול 
לטפל  אפשרות  לנו  ויש  בכך שהרפואה השתכללה  הוא  "הנס   .)'83 )אוגוסט  נמרץ 
בנפגעי מוח שפעם לא היה סיכוי להשיב אותם לחיים", אומר ד"ר אדלר, "כיום אנו 
יכולים לטפל במצבים שנחשבו פעם לבלתי הפיכים". ביוני 84' מובהלת לוולפסון הילדה 
מלכה קיאסי בת החמש עם פגיעת ראש קשה ועל סף המוות, לאחר שנפלה מקומה 
התחילו  מוחי  החייאה  טיפול  של  ימים  שלושה  "לאחר  כביר.  באבו  בבית סבתה  ג' 
להתגלות בילדה סימני חיים ואתמול היא הועברה, עירנית לחלוטין, למחלקת ילדים", 
מדווחים העיתונים. "אני על ניסים לא יכול לסמוך - צריך לעזור להם לקרות", מציין 

"רומן" עם הנוער החולונימנהל המחלקה.
תלמידי אורט בחולון מאמצים את בית החולים וולפסון, מספר "מעריב" 
מיום 20.2.81. האימוץ מתבטא באבטוח בית החולים בשעות היום והלילה 
חדרי  בבדיקת  חשודים,  חפצים  אחר  בחיפוש  לו,  ומחוצה  הבניין  בתוך 
י"א מאורט מושבעים למשמר האזרחי לצורך  ועוד. 250 תלמידי  חירום 
אימון  גם  הכוללת  מיוחדת,  הדרכה  לקראתו  ועוברים  האימוץ  מבצע 
החולוני:  הנוער  עם  גומלין  יחסי  מפתח  וולפסון  קרבין.  ברובה  בקליעה 
באותה שנה משיק בית החולים פרויקט שיקום נוער יחד עם עיריית חולון 
ומשרד העבודה, שבמסגרתו נקלטים לעבודה בוולפסון עשרות צעירים 

שנפלטו ממוסדות לימודים.

בבית  נפתחת   1981 שנת  סוף  לקראת 
במד"א  לב.  נמרץ  לטיפול  יחידה  החולים 
תזרז  היחידה  פתיחת  כי  מקווים  ובוולפסון 
לאזור.  שח"ל  ניידות  הכנסת  תהליך  את 
לחולי לב, מתחילים  נפתחת מרפאה  בנוסף 
עור  מרפאת  ומושקות  קוצבים,  בהשתלת 
חדשה ומרפאה לכירורגיה פלסטית. במקביל 
נפתחת קפטריה חדשה ומרווחת בניהולן של 

מתנדבות יע"ל.

חולה איידס ראשון בוולפסון
נמרץ  טיפול  במחלקת  מוחזק  סטריליות  על  קפדנית  שמירה  ותוך  מוחלט  בבידוד 
בוולפסון חולה בתסמונת איידס - השביעי במספר שהתגלה עד כה בארץ - מדווח 
"מעריב" מיום 10.8.83. "אני פוחד", מודה אחד הרופאים, "אבל הדחף המקצועי גובר 
על החששות. איננו יודעים די על המחלה אבל אנחנו אוספים עכשיו מידע מכל מקור 

שכבר צבר ניסיון בנושא".

חונכים יחידות חדשות

וולפסון בלילה: התלמידים שומרים
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בכמה מלים

1984-1980

בדיקה חדשנית  ב-1984, מחלקת הנשים בניהול פרופ' זכות היא היחידה 
בשבוע  כבר  בעוברים  מומים  לגילוי  חדשנית  בדיקה  המפעילה  בארץ 
השביעי להיריון - ללא דיקור, כאבים או הרדמה. דרך צנתר שואבים את 
תאי השליה ובתוך יומיים-שלושה מתקבלת תשובה על מבנה הכרומוזומים 
של העובר. וולפסון הוא אחד מ-50 מרכזים בעולם שבהם נערכת הבדיקה 
החדשנית < משאבת פריון  בוולפסון מטפלים בעקרות גברית באמצעות 
ב-1984,  פריון.  המעורר  מלאכותי  הורמון  המזריקה  אלקטרונית  משאבה 
ואף  היריון  כמונע   - נוספים  שימושים  בו  מתגלים  במכשיר,  שימוש  תוך 
 LHRH כטיפול בסרטן. המשאבה מזריקה לגוף בתדירות קבועה את ההורמון
רופא  זילברשטיין,  משה  ד"ר  שמסביר  כפי  הרבייה,  תהליכי  על  החולש 

במחלקה למיילדות וגינקולוגיה בבית החולים <

בית החולים נפתח לציבור עוד לפני שמסתיימות כל עבודות הבנייה. תמונות מה"ישורת האחרונה" של הבינוי

מחלקת יולדות, שנות ה-80

טיפול נמרץ מאוד

פרופ' קישון מצנתר

בחדר ניתוח, אמצע שנות ה-80

30 שנה
לוולפסון



תרם  מצרי  אלברטו  העסקים  איש  כאשר 
וולפסון,  החולים  לבית  יקרה  שיקוף  מכונת 
הוא לא שיער שבעזרתה יינצלו גם חייו שלו 
"ידיעות  מספר  כך   - לגמרי  מקרי  באורח 
ספורים  ימים  "לפני  מ-18.11.83.  אחרונות" 
בר- ד"ר  אצל  שגרתי  לביקור  האיש  הוזמן 
בבית  ומעיים  קיבה  למחלות  מומחה  מאיר, 
שנים.  כמה  כבר  אישית  בו  המטפל  החולים, 

להיבדק  למצרי  הוצע  הזדמנות  באותה 
כדי  שתרם  המשוכללת  השיקוף  במכונת 
משנבדק  אולם  מיעילותה.  אישית  להתרשם 
גידול  של  תחילתו  לפתע  הרופאים  גילו 
סרטני בבטנו. מצרי נותח ועכשיו הוא מחלים 
אבל  מכשירים  הרבה  כבר  תרמתי  בוולפסון. 
זו הפעם הראשונה שנעזרתי בתרומתי, אמר 

התורם, מה שקרה פה הוא ממש נס".

1984-1980

תפוסה של למעלה ממאה אחוז נרשמת באופן כמעט קבוע במחלקת הילדים ובפנימיות. 
בתחילת 82' מודיע משרד הבריאות כי יוכל להקצות עוד 44 מיטות בזמן הקרוב, אלא 
שבבית החולים חסרות אחיות, ובמחלקת יולדות, לדוגמה, משחררים הביתה 48 שעות 
בלבד אחרי הלידה. הסיבה: מחלקת יולדות אחת, מהשתיים שנבנו, עומדת סגורה מכיוון 
שתקן האחיות אינו מספיק. באוגוסט 83' פותחים עובדי וולפסון בשורת צעדי מחאה 
לאור המחסור העצום באחיות, עובדי מטבח ופקידות, המביא לקבלת חולים מעל לתקן, 

לעומס רב במיון ול"התמוטטות הצוות הרפואי", כדבריהם.

מנהלת חדשה לביה"ס לסיעוד
ב-1984 ממונה ד"ר שושנה ריב"א )כיום ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות ואחות 
וולפסון. בתקופת כהונתה של ד"ר  ראשית ארצית( לתפקיד מנהלת ביה"ס לסיעוד 
ריבא נפתחת )1991( תוכנית ייחודית בשיתוף משרד הביטחון להכשרה קדם צבאית 
של בוגרות שמינית לתואר אחות מוסמכת, ושנה לאחר מכן מסונף בית הספר לחוג 

לסיעוד באוניברסיטת תל אביב, המכשיר אחים אחיות בעלי תואר B.A בסיעוד.

אין תקנים - יש מחאה

בניין בית הספר לסיעוד וולפסון

ישיבת אחיות במחלקה פנימית

סר אייזיק וולפסון בחנוכת מרפאות החוץ. 
משמאל, שר הבריאות אליעזר שוסטק מרפאות החוץ 

"נולדו מחדש"
בוולפסון  החוץ  מרפאות  של  החדש  האגף 
משרד  וולפסון,  משפחת  בזכות  ב-6.7.84  נחנך 
הבנייה  החולים.  בית  שוחרי  ואגודת  הבריאות 
מסתיימת בדיוק במועד שנקבע, שנתיים ימים. את 
ההישג תולה ד"ר זכות, סגן מנהל וולפסון, בשיטה 
מיוחדת שפיתח: הוא צילם מדי שלושה חודשים 
בונה  לסולל  הצילומים  את  ושלח  הבניין  את 
ולמשרד הבריאות תוך דרישה לזירוז הבנייה. "זו 
הייתה הבטחה לתורם סר וולפסון, והוא לא האמין 
שנצליח לעמוד בה", אומר ד"ר זכות. בטקס חנוכת 
מעל  וולפסון  לאונרד  סר  הלוט  את  מסיר  הבניין 

עבודות בינוי בבית החוליםהשלט הנושא את שם משפחתו.

"שמוליק ידי זהב" 
הוא  החולים  בבית  והאהובים  הוותיקים  העובדים  אחד 
שמוליק רוזנברג שעבד בו מהימים הראשונים בדונולו 
 .2008 בשנת  בוולפסון  כמתנדב  סופית  שפרש  ועד 

את  ומוקיר  זוכר  מי שלא  אין  החולים  בית  מוותיקי 
הטכני  והכושר  היצירתיות  הזהב,  ידי  בעל  שמוליק 

הבלתי נדלים.

נדבן ניצל ממוות בזכות 
מכונה שתרם לוולפסון

התורם אלברטו מצרי ליד המכון ההמטולוגי עם ד"ר קורדובה, מנהל וולפסון

30 שנה
לוולפסון
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משבר בתי החולים בעיצומו: בתי החולים בארץ חייבים מיליוני דולרים 
לספקים, המסרבים להמשיך לתת להם שירות. ב-3.1.85 מדווח "מעריב" 
חבישה  בחומרי  חמור  מחסור  ויש  האנטיביוטיקה  נגמרה  בוולפסון  כי 
ובציוד סטרילי. אין ציוד לאינפוזיות ואין גזים להרדמה, ובמכון הרנטגן 
מפסיק  ב-21.1.85  צילום.  פלטות  אין  כי  צילומים  לעשות  הפסיקו 
וולפסון לקבל חולים לטיפולים ולניתוחים מתוכננים. מנהל בית החולים, 
ד"ר משה קורדובה, מוסר שוולפסון מתחיל לעבוד במתכונת חירום לאור 

המחסור בציוד והחובות לספקים. 

המקדמה נבלעת בגירעון
לכיסוי  מספיקה  אינה  היא  אך  מהאוצר  מקדמה  מגיעה   '85 בדצמבר 
חייב  החולים  בית  כי  מגלה  וולפסון,  מנהל  מ"מ  זכות,  פרופ'  החובות. 
מיליוני שקלים וכי במחסני וולפסון נותר מזון ליומיים בלבד. ב-20.12.85 
כותב "מעריב" על המשבר במערכת הבריאות: "ד"ר אמנון שחר, מנהל 
היום בגירעון של  נמצא  ואובד עצות. בית החולים שלו  עייף  וולפסון, 
800 מיליון שקל וזאת לאחר ה'עזרה ראשונה' שהגיעה אליו לפני ימים 

אחדים בזכות מקדמה מהאוצר".

סגנית השר: "אני מתביישת"
יע"ל,  מתנדבי  של  תרומתם  במיוחד  בולטת  הכבד  הגירעון  רקע  על 
שבדצמבר 85' מוסרים למ"מ מנהל בית החולים, פרופ' זכות, המחאה 
ארבלי  שושנה  הבריאות,  שר  סגנית  )ישנים(.  שקלים  מיליון   50 של 
אלמוזלינו, מברכת את המתנדבים בטקס ומודה כי היא מתביישת: "אני 

הייתי צריכה להביא את הצ'ק לפרופ' זכות, אך באתי בידיים ריקות".

25 שנות לוחמה 
בסוכרת

לסוכרת,  היחידה  מוקמת  ב-1985 
שכעבור שמונה שנים זוכה במכרז 
לאורך  והופכת,  הבריאות  משרד 
הטובות  היחידות  לאחת  השנים, 
צוות  כולל  כיום  בישראל.  מסוגה 
היחידה, בהנהלת ד"ר חוליו וינשטיין, 
אחיות,  מומחים,  רופאים  צוות 
דיאטניות, מתאמות מחקר, עובדת 
ומתנדבים.   פסיכולוגית  סוציאלית, 
ביחידה נרשמים כ-8,000 ביקורים 
סוכרתית  רגל  מרפאת  כוללת  והיא  בשנה 
המצליחה להציל חולים רבים מקטיעה, מרפאת 
מרפאת  פודיאטרית,  מרפאה  היריונית,  סוכרת 
מתבגרים ומרפאה בריאטרית שביצעה עד כה 

בהצלחה כ-80 ניתוחי "שרוול".

אקו דופלר ראשון בארץ 
- במכון הלב החדש

זמן  ובתוך  בוולפסון,  הלב  מכון  מוקם   1986 בתחילת 
קצר הוא משרת מדי שבוע כ-150 חולים. באותם ימים 
פעילות  לבדיקת  ייחודי  מכשיר  החדש  במכון  נקלט 
עיתוני  דופלר".  ה"אקו   - בארץ  מסוגו  ראשון  הלב, 
התקופה מספרים כי המכשיר, "שכלול למכשיר ה'אקו', 
מסוגל, בנוסף על מדידת זרימת הדם בנקודה מסוימת 
ומצולמת על פני הלב,  בלב, לערוך סריקה מתמשכת 
משתנה  בצבע  הדם  זרימת  תמונת  את  המדגימה 
בטקס  רבה".  בקלות  בלב  מומים  לאתר  ומאפשרת 
ב-2.6.86,  החולים  בבית  שנערך  המכשיר,  השקת 
משתתפים חברי אגודת "לב אל לב" מבת ים, בראשות 
למען  והתרימה  שתרמה  האגודה   - ששון  מוטקה 
הקמת המכון, ובצידם ראש עיריית חולון פנחס אילון, 
רוטשילד, סגן  מנחם  ים,  בבת  העירייה לשעבר  ראש 
מנהל בית החולים, פרופ' זכות, נשות יע"ל ועוד. "חתן 
פרופ'  הלב,  מכון  של  הראשון  מנהלו  הוא  השמחה" 
פרס  שנה  מדי  יוענק  הימים  ברבות  קישון.  יחזקאל 

למצטייני וולפסון על שמו של פרופ' קישון.

1.7 מיטות לאלף נפש 
לקראת סוף 1988, מספר המיטות לאלף נפש בוולפסון 
הוא רק 1.7 לעומת 2.7 לאלף בממוצע הארצי. בוולפסון 
הוקמה תשתית ל-650 מיטות אולם בפועל יש בו 490 
מיטות בלבד. "הארץ" מיום 7.11.88 מביא את הנתונים, 
לפיהם סך כל התקציב למיטה בוולפסון נמוך בכ-20% 
בהשוואה לבתי חולים אזוריים אחרים, שמספר המיטות 
בהם קטן יותר. תקציב סעיף האחזקה והתרופות נמוך 
בכ-30% ואילו תקציב המזון נמוך ב-35% מבתי חולים 
פניות  בכ-300  מטפל  המיון  חדר  אחרים.  ממשלתיים 
ביום, מספר מהגבוהים שבין בתי החולים הממשלתיים. 
לעומת   9,166 הוא  בחודש  הממוצע  הפניות  מספר 
של  מזה  כפול  המיטות  מספר  שבו  ברמב"ם,   7,750
מהאוכלוסייה  כ-48%  עוברים  השנה  במהלך  וולפסון. 
באזור בחדר המיון של וולפסון, לעומת ממוצע של 27% 

בבתי חולים ממשלתיים אחרים.

השר סנה חונך את 
טיפול נמרץ ילדים

וחונך  בוולפסון  מבקר  סנה  אפרים  ד"ר  הבריאות  שר 
מחלקת טיפול נמרץ ילדים חדשה, שהוקמה בעלות של 
נוביצקי. בינואר  ידי ד"ר נתן  ומנוהלת על  מיליון דולר 
ים תרמו  חולון ובת  עיריות  כי  88' מספרים העיתונים 
250 אלף שקל להקמת המחלקה בעוד שעיריית תל 
אביב לא תרמה אף לא שקל אחד, למרות שוולפסון 

משרת את שכונותיה הדרומיות של תל אביב.

משבר בתי החולים: עובדים במתכונת חירום

פרופ' קישון )במרכז( עם בני משפחת וולפסון

מימין: ראש עיריית חולון, מוטי ששון, שר הבריאות ד"ר 
אפרים סנה, ד"ר משה משיח, מנהל וולפסון

פנחס אילון, ראש עיריית חולון, מעניק 
צ'ק ע"ס 100 אלף שקל למנהל בית 

החולים ד"ר קורדובה, לרכש ציוד רפואי. 
זה לא הספיק לכסות על המחסור

למעלה מימין, בכיוון השעון: בית המרקחת, בנק הדם, מכון הרנטגן. עבודה בנוהל חירום

ב-1989 ממונה ד"ר יהושע וייסבורט 
למנהל בית החולים. בתמונה, עם 

שר הבריאות החדש אהוד אולמרט 
בטקס חנוכת הכניסה החדשה

ד"ר חוליו וינשטיין
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סולידריות - ושביתה
שביתת עובדי משק ומינהל במערכת הבריאות, המתחילה במארס 87', מקשה 
רצפות  שוטפות  אחיות  בוולפסון  והצוותים.  המשפחות  בני  החולים,  על  מאוד 
שישה  רק  יום  מדי  נערכים  הניתוח  בחדרי  כביסה.  מקפל  החולים  בית  ומנהל 
ניתוחי חירום, לעומת כ-25 ניתוחים ביום שגרתי. מתנדבים רבים פוקדים את 

וולפסון ומנסים לעזור, בדומה למתרחש בבתי חולים אחרים ברחבי הארץ.

באוגוסט 88' מגישה מסקנותיה ועדת מומחים שמינה משרד הבריאות לבדיקת תפקודו 
של וולפסון, ובראשה פרופ' אלכסנדר אבירם. דוח הוועדה חושף את הבעיות הקשות 
של וולפסון. "בית החולים", קובעת הוועדה, "קופח בכל מה שקשור לתקציבי אחזקה, 
תקני כוח אדם, תקציב הצטיידות ואפילו תקציבי מזון לחולים". הוועדה ממליצה להגדיל 
את תקציב בית החולים, להוסיף מיטות, לבחון מחדש את תקני כוח האדם, ולהרחיב 
בדחיפות את חדר המיון כדי להתאימו להיקף הפעילות הנדרשת. "על משרד הבריאות 
לפעול לשיפור המיידי של תדמית בית החולים בעיני האוכלוסייה באזור ולהפיג את 
תחושת התסכול של הצוות הרפואי והפארה-רפואי של המוסד", נאמר בדוח. חברי 
הוועדה קובעים עוד כי יש קשר ישיר בין המצוקה המוראלית והתפקודית של צוות 

העובדים לבין תפקודו של בית החולים.

מחלקה חדשה 
לכירורגיית 

ילדים
המחלקה  מוקמת  ב-1989 
המרכזת  ילדים,  לכירורגיית 
בתחומי  בילדים  הטיפול  את 
כללית,  ילדים  כירורגיית 
בתחומי  ניתוחים  לב,  ניתוחי 
וכוויות.  טראומה  ופלסטיקה,  אורתופדיה  אורולוגיה, 
ואחד  גורנשטיין,  ארקדי  פרופ'  מקים  המחלקה  את 
השותפים להקמתה הוא רופא צעיר בשם ד"ר פרנסיס 
ניהול  שרביט  את  יקבל  שנה  כ-20  שכעבור  סרור, 

המחלקה, תפקיד שבו הוא נושא כיום כפרופסור.

היפנוזה קלינית: 
יחידה יחידה 

במינה
באותה שנה, 1989, מוקמת 
להיפנוזה  היחידה  בוולפסון 
מסוגה  ראשונה  קלינית, 
בישראל. את היחידה מקים 
ד"ר  היום(  עד  )ומנהל 
לוולפסון  שמגיע  נוירולוג  סולומונוביץ,  אלכסנדר 
ליישם  מתחיל  בהיפנוזה  לטיפול  וכמוסמך  ב-1985 
המיון  בחדר  הנוירולוגית,  במחלקה  שלו  הידע  את 
מתגאה   ,2009 בשנת  עשורים,  שני  כעבור  ועוד. 
היחידה באלפי מטופלים לאורך השנים, המגיעים מכל 
ופסיכולוגים שסיימו  רופאים  הארץ, וביותר מ-300 
בהיותה  מחזורים   30 במשך  היפנוזה  לימודי  בה 
מכון מוכר ללימודי היפנוזה מטעם משרד הבריאות.

חונכים את יחידת 
הצנתורים

היא כמעט ולא נפתחה בשל מחסור באחיות )כפי 
העיתונות  בקטע  ימים  מאותם  "דבר"  שמדווח 
שלפניכם(, אך לבסוף הושארו המכשולים מאחור 
ויחידת הצנתורים החדשה בבית החולים נחנכה 
ארבלי  שושנה  השרה  בנוכחות  מרגש  בטקס 
על  היטב  שהשגיחו  קישון,  ופרופ'  אלמוזלינו 

התקנת המזוזה שביצע הרב גורן.

בכמה מלים
אחיות לפרס  באוגוסט 86' זוכות האחיות לאה אהרוני )המחלקה האורתופדית( ומרים 
חיימוביץ )המחלקה הכירורגית( בפרס משרד הבריאות על הצטיינות בעבודה ויחס מיוחד 
לחולים < מרסקים אבנים  מכשיר ישראלי חדש לריסוק אבני כליות ללא ניתוח מופעל 
ב-1987 במחלקה האורולוגית. ד"ר לינדנר, מנהל המחלקה, מספר כי הפעולה נעשית 
תחת הרדמה כללית ולאחר יומיים החולה משוחרר לביתו. בוולפסון פועלת בהצלחה רבה 
גם שיטת הטיפול בסרטן הערמונית בחימום, ההורסת את התאים הסרטניים ללא פגיעה 
בתאים הבריאים  <  בנח"ל קרנבל  ותיקי להקת הנח"ל מופיעים בערב התרמה עבור 
יחידת הסרטן של וולפסון, הנערך בספטמבר 87'. הקשר נוצר דרך מנהל היחידה, ד"ר 
יוסי ברנר, שהיה סקסופוניסט הלהקה בשנים 1962-3 <  מטפלים ביחזקאלי  בספטמבר 
1987 מאושפז בוולפסון העיתונאי צדוק יחזקאלי, לאחר שנדקר בסיום משחק ליגה על 
ידי אוהד של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים. מצבו בינוני והוא סובל מפגיעות בגפיים <

צוות המטבח: חלק בלתי נפרד 
מהשירות למטופל ולצוות

משרד הבריאות: "וולפסון קופח לאורך השנים"

משתתפים במחקר 
האינטרפרון

למרות המצב הכלכלי: 
עושים רפואה מצוינת!

וולפסון הוא אחד מארבעה בתי חולים ישראלים )יחד 
קליני  מחקר  המקיימים  ורמב"ם(,  קפלן  איכילוב,  עם 
כרונית, לבדיקת  כבד  מדלקת  הסובלים  חולים  בקרב 
"מעריב"  אינטרפרון.  החדשה  התרופה  של  יעילותה 
מיום 10.7.89 מספר כי "עד כה טופלו בתרופה זו רק 
השפעתה  מהי  המחקר לבחון  ומטרת  חולים,  עשרות 

של התרופה על מגזר רחב יותר של חולים".
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30 שנה
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הזה",  "העולם  השבועון  עורך  סגן   :1990
על  נעצרים  העיתון  וצלם  העיתון  כתבת 
ידי המשטרה בחשד למעורבות בחטיפת 
תינוק מבית החולים וולפסון. הכתבת יאירה 
בידיה,  עם תינוק  בוולפסון  נתפסת  יסמין 
כשהיא לבושה בחלוק של יולדת ופוסעת 
סידורי  בניסיון לבדוק את  היציאה,  לכיוון 
אחות  תחקיר.  כתבת  לצורך  הביטחון 
ומזעיקה  בה  חושדת  במחלקה  עירנית 
רפי  הזה"  "העולם  עורך  המשטרה.  את 
גינת אומר כי זו "עיתונות במיטבה". מנהל 
מגיב:  וייסבורט,  יהושע  ד"ר  החולים,  בית 
"מעשה נפשע שרק מוח מעוות וקרימינלי 
מסוגל לחשוב עליו. סידורי הביטחון שלנו 

טובים, והראיה - תפסנו אותה".

משקיעים זרים מתעניינים ברכישת וולפסון - כך מוסר 
"הארץ" ביום 17.6.90, ומספר כי  וולפסון נבחר להיות 
הראשון בשורה של בתי חולים ממשלתיים שיועמדו 
מדרום  משקיעים  קבוצת  המתעניינים  בין  למכירה. 
אפריקה, המבקשים להקים בית חולים פרטי בישראל. 
העובדים,  בקרב  קשה  אווירה   - בוולפסון  ובינתיים 
הוועד,  יו"ר  מעלינו".  מונפת  חרב  "כאילו  המרגישים 
שלא  על  כועסים  שהרופאים  אומר  אשרוב,  ז'ק  ד"ר 
 1,500 עם  סולידריות  כאות  המכירה.  על  להם  נמסר 
עובדי וולפסון, משביתים הרופאים את כל בתי החולים 

הממשלתיים ל-24 שעות. 
של  רווחיותו  את  כי  טוען   )12.7.90( המשמר"  "על 
מתקזז  שהרווח  משום  לממש  אפשר  אי  וולפסון 
באשפוז יתר, שעבורו בית החולים לא מקבל תוספת 

נוהל מלחמה, 
במוכנות 

ובחיוך
כאשר  ובמהלכה,  המפרץ  מלחמת  פרוץ  לפני 
עובר  יום,  מדי  כמעט  דן  גוש  על  נופלים  טילים 
תוך  מלאה  ובכוננות  חירום  בנוהל  לעבור  וולפסון 
דף  לאור  יוצא  ימים  באותם  תרחיש.  לכל  מוכנות 
רלוונטי  מידע  ובו  "פרח"  הנקרא  לעובדים  יומי 
להתנהלות בשעת חירום, ולא מעט הומור והווי כדי 
להפיג את המתיחות. כמה "פנינים" מתוך "פרח" מס' 

:3.2.91 ,11
אנחנו  סדאם,  של  חמתו  ועל  אפו  על  זמר   ערב 
 ,5.2.91 ג',  ביום  שחר.  יורם  של  בהדרכתו  נשיר, 
באולם ההרצאות של ביה"ח. )לא חייבים לדעת את 

המילים, יקרינו שקופיות(.
למען הפטריוטים ביה"ח שלנו יטפל, בשעת הצורך, 
בחיילים האמריקנים המפעילים את טילי הפטריוט... 
סתם  שיבואו  בריאות,  הרבה  להם  מאחלים  אנחנו 

ללגום כוס קפה ולרכל על ג'ורג'.
מדעיים  חישובים  ערך  ברונר  פרופ'  "מדע"  פינת 
סטטיסטי  קשר  קיים  כי  למסקנה  והגיע  מדויקים 
באזור  הטילים  נפילת  במפרץ,  המלחמה  בין  ברור 
את  לסתור  קשה  אמנם  הכנרת.  מפלס  ועליית  ה' 
הממצאים, אך אם יש ביכולתכם לעשות זאת, אנא 

העבירו אלינו את ערעורכם המנומק.
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וולפסון מחזור ראשון בקורס קד"צ אחיות. בשני העשורים  נפתח בביה"ס לסיעוד  קד"צ מחזור 1 ב-1990 
הבאים מתקיימים עוד 13 מחזורים של הקורס ומסיימות אותם לא פחות מ-330 בוגרות, המשתלבות כאחיות 
מוסמכות בצה"ל ובמערכת האזרחית. ב-1992 מתמנה למנהלת ביה"ס לסיעוד ד"ר שושנה גולדברג, בוגרת 
בית הספר <  הישג מינהלי אלי אשל, המנהל האדמיניסטרטיבי של וולפסון, נבחר באפריל 90' כיו"ר ארגון 
המנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי החולים בישראל <  ברית בסרט נע  גל העלייה מברית המועצות בעיצומו, 
ובוולפסון זוכים 12 עולים חדשים להיכנס בבריתו של אברהם אבינו. בזה אחר זה הם עוברים את הברית בידיו 
האמונות של ד"ר פרנסיס סרור, הכירורג הדתי היחיד בבית החולים <  מחלה נדירה  "סגן מנהל מחלקת ילדים 
בוולפסון, ד"ר אהרן חנוקוגלו, חקר מחלה נדירה של איבוד מלחים בקרב תינוקות וגילה שהיא תורשתית ומצויה 
בקרב עולי איראן, בעיקר במשפחות שיש בהן נישואי קרובים", מספר "מעריב" ב-12.6.91. בעקבות המחקר 
החל במכון ויצמן מחקר לגילוי הגן הקשור במחלה, במטרה להגיע לאבחון לפני הלידה <  במלוא גרון  ב-1991 
מתחילים לבצע בוולפסון ניתוחים, המאפשרים לחולי סרטן שגרונם נכרת להתחיל לדבר. מנהל מחלקת אא"ג, 
ד"ר משה הראל, אומר כי וולפסון הוא בית החולים השני בארץ העורך את הניתוח, היוצר מעבר אוויר בין קנה 
הנשימה לוושט. בניתוח משתילים צינורית פלסטית המאפשרת כניסת אוויר מהקנה לוושט ומונעת יציאת מזון 
ורוק מן הוושט לקנה <  יוצאים לקהילה  בדצמבר 91' מתחיל וולפסון במבצע בדיקות רפואיות מחוץ לכתלי 
בית החולים. צוותים רפואיים יוצאים למרכזים קהילתיים בחולון ומבצעים לתושבים בחינם בדיקות דופק, לחץ 
דם, סוכרים ושומנים. החולוני הראשון שנבדק במבצע, האמור להימשך שנה, הוא משה רום, ראש עיריית חולון < 

אחות עירנית סיכלה חטיפת תינוקת

עם
 פ
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ם 
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במקצועיות וברגישות
מאת סימה אורן, מראשונות השירות הסוציאלי בבית החולים

בשנת 1990, כאשר מוניתי למנהלת השירות הסוציאלי בוולפסון - תפקיד שאני 
ממלאה גם כיום - מלאו 17 שנה להקמת השירות החשוב והמורכב הזה בבית 
החולים. היה זה בשנת 1973 כאשר בביה"ח דונולו הוקם השירות הסוציאלי על ידי 
המנהלת הראשונה שלו, שולמית ארנון. שנה לאחר מכן הצטרפתי לצוות ובשנת 

1980 עברנו כולנו לבית החולים החדש וולפסון.
המעבר לא היה פשוט אולם בהדרגה התרגלנו לתנאים הנוחים ולפתרון הממוסד של הבעיות. מצוות שמנה 
2.5 תקנים בלבד, כיום אנו מונים 16 עובדים סוציאליים ומזכירה, ופעילותנו מקיפה את כל מחלקות האשפוז 
וחלק ניכר מהמרפאות. יש עובדים סוציאליים קבועים במלר"דים השונים ופועל מערך כוננויות 24/7 כל השנה. 
עם השנים רשמנו הישגים לא מבוטלים. הוקם מרכז אקוטי, ראשון מסוגו בארץ, לטיפול בנפגעי תקיפה מינית. 
השירות מיומן לפעול בשעות חירום, מפעיל קבוצות תמיכה לצוותי וולפסון, מדריך סטודנטים, מרצה בימי עיון 
ובבתי ספר, מבצע מחקרים, תורם לקשרים של בית החולים עם הקהילה, שותף לבניית סטנדרטים לעבודה 
סוציאלית בתחומים שונים - וקצרה היריעה מלהמשיך ולפרט. העבודה אתגרית וקשה, אולם כל אחד ואחת 

מעובדי השירות רתום לה בכל מאודו ועושה את עבודתו במסירות אין קץ.

ילדי עובדים בוולפסון במלחמת המפרץ, 1991

מתכוננים לסקאדים

"פרח" בין טילים

ישיבת אחיות

משקיעים זרים 
מתעניינים בוולפסון

הקצבה, שכן האוצר מקציב כספים לבתי החולים לפי 
אשתקד  תקצב  למשל,  "כך,  מראש.  הנקבעת  מכסה 
אך  אשפוז  ימי  אלף   148 לוולפסון  הבריאות  משרד 
בפועל היו 165 אלף ימי אשפוז. בית החולים לא קיבל 
לספוג  ונאלץ  עודף האשפוזים  מיוחדת עבור  הקצבה 

את ימי האשפוז הבלתי מתוקצבים".

עובדים בוולפסון. צוות פנימית א', 1988

30 שנה
לוולפסון
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נולד מחדש

תפילה שיוצאת מה-
באפריל 90' נפתחת מחלקה חדשה לניתוחי לב וחזה 
כעבור  נמרץ.  לטיפול  ארבע  מהן  מיטות,  עשר  ובה 
כשנה וחצי, ב-10.9.91, נערך טקס מרגש בהשתתפות 
בטקס  החדשה.  המחלקה  "בוגרי"  לב  מנותחי  כ-60 
מוסר הלוט מלוחית הממוקמת בכניסה למחלקה ועליה 
תפילה מיוחדת להצלחת ניתוחי לב, שחיבר הרב שלמה 
גורן: "רפאני ה' וארפא. קיים בי חזון נביאך: ונתתי לב 
כי  מגלה  גורן  הרב  בקרבכם".  אתן  חדשה  ורוח  חדש 
חיבר את התפילה בעת שנכנס לחדר הניתוח בארה"ב, 
מעניק  ב-14.2.94  פתוח.  ניתוח לב  בעצמו  נותח  שם 
פרופ' אריה שכנר, מנהל המחלקה, את תעודת המנותח 
ה-1,000 לעולה ממוסקבה אלכסנדר טבקמן בן ה-64, 

שעבר ניתוח לב פתוח בוולפסון מייד עם הגיעו לארץ.

"צריך מיטות"  סמנכ"ל משרד הבריאות, יהודה רון, קובע ב-1992 כי יש צורך להוסיף בוולפסון 210 מיטות. 
בפועל, מספר המיטות בית החולים לא משתנה במשך שנים ארוכות <  ידידים מהלב  1.6.92: פרופ' אריק 
שכנר מייסד ביחד עם שרה רום, אשת ראש העיר חולון, את חוג ידידי מכון הלב של וולפסון <  מחקר מברזל  
כ-35%  כי  נמצא  ילדים,  ואונקולוגיה  להמטולוגיה  היחידה  ראש  באלין,  עמי  פרופ'  חדש שמבצע  במחקר 

המחקר  זוכה   '92 בסוף  ברזל.  מחוסר  סובלות  בארץ  מהנערות 
לפרסום במגזין רפואי מוביל בארה"ב <  סוף גנב בינואר 93' לוכדת 
משטרת אור יהודה עבריין נמלט תושב רמלה, המודה בביצוע 60 
<  משיח הגיע   "זירת הפעולה" העיקרית שלו  גניבות מוולפסון - 
מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר משה משיח, מתמנה בינואר 93' למנהל 
בית החולים. הוא מחליף בתפקיד את ד"ר יהושע וייסבורט, שאף 
כיהן כיו"ר ועד רופאי וולפסון וכיו"ר ארגון רופאי המדינה <  ידיים 
יבשות... במהלך 1993 מתחילים לבצע בוולפסון ניתוחים לסובלים 
ולמחרת  דקות   15 הניתוח  משך  הידיים.  בכפות  יתר  מהזעת 
משתחרר המטופל לביתו וחוזר לתפקוד תקין <  ...ואף יבש  טיפול 
חדשני בלייזר, המיושם במחלקת אא"ג במקרים של תפיחות קשה 
בריריות, פותר בעיות של נזלת אלרגית. ד"ר משה אנגלנדר מסביר 
כי מאדים את הרירית באמצעות לייזר בטיפול קצר וקל, המאפשר 
חזרה הביתה כעבור שעות מעטות <  לילה שקט  ב-17.4.94 נחנך 
בוולפסון מרכז חדש לרפואת שינה בניהול ד"ר רון פלד. בין השאר 

ייעשה בו שימוש בלייזר להפחתת כמות הנחירות <

נלחמים בסרטן - בכל דרך
בוולפסון מטפלים בילדים חולי סרטן באמצעות החדרת תרופות לגוף מתוך 
היחידה  מנהל   )3.9.92( ל"מעריב"  מספרים  כך  העור,  תחת  המושתל  מיכל 
לכירורגיית ילדים, ד"ר ארקדי גורנשטיין, ומנהל היחידה להמטולוגיית ילדים, 
כי בוולפסון הצליחו  "ידיעות אחרונות"  ד"ר עמי באלין. ב-24.11.92 מספר 
בלוקמיה  שחלתה   ,42 כבת  חולון  תושבת  סינית:  בשיטה  דם  סרטן  לרפא 
מסוג נדיר, הגיע למכון ההמטולוגי במצב קשה עם 900 כדוריות דם לבנות 
החליטה  המכון,  מנהלת  מייטיס,  דינה  ד"ר  וחולשה.  אנמיה  דימומים,  בלבד, 
שנים  ארבע  לפני  המערבית  בספרות  לראשונה  שתואר  סיני  טיפול  לנסות 
לתאים  הזה  המסוים  הסרטן  תאי  את  ההופכת   ,A ויטמין  מנגזרת  תרופה   -
תקינים. שנתיים לאחר הטיפול דיווחו הרופאים לראשונה כי המחלה נסוגה, 

כפי שפורסם לראשונה בכתב העת "הרפואה".

קריטי  במצב  מרוסיה  שהגיע  שלוש  בן  פעוט 
כשהוא חסר הכרה ובטנו פתוחה ומדממת, מנותח 
בריא  לארצו  וחוזר   '94 ביולי  בוולפסון  בהצלחה 
לחלוטין. מקסים חרקובסקי היה ילד בריא לחלוטין 
עד שלקה לפתע בחסימת מעיים. "לאחר כעשרה 
ניתוחים, כולם במשך חודשיים, רופאיו הרימו ידיים 
ואמרו להורים שאין רפואה לילד", מספר ד"ר ארקדי 
לאחר  בוולפסון.  ילדים  כירורגית  מנהל  גורנשטיין, 
יצאה  בפעוט,  לטפל  החולים  בית  הסכמת  שהובעה 
האם עם בנה לארץ. "מצבו היה נואש, הוא שקל שמונה ק"ג בלבד וכל גופו היה 
מכוסה פצעי לחץ", מספר ד"ר גורנשטיין, "אם היה מגיע 12 שעות מאוחר יותר 
ייתכן שלא היה נשאר בחיים". לאחר שבועיים במחלקה לטיפול נמרץ הילד אוכל 
בחופשיות, מחייך ומדבר. "בני נולד מחדש, אין לי מילים להודות לרופאים שהצילו 

את חייו", אומרת אימו בהתרגשות.

מכשור חדש
מנאס"א לוולפסון

ומצב  הלב  תפקודי  למדידת  חדש  מכשיר 
מופעל  נאס"א,  הדם, שנולד במעבדות  כלי 
באחרונה במכון לחקר יתר לחץ דם בוולפסון 
צימליכמן,  ראובן  ד"ר   .)30.8.92 )"מעריב", 
דם,  לחץ  ליתר  והמכון  ו'  פנימית  מנהל 
השתתף בפיתוח המכשור בארה"ב, שנועד 
אסטרונאוטים  של  מצבם  במקורו לבדיקת 

במשימות חלל. 

ד"ר ויסבורט, המנהל היוצא, עם שר הבריאות חיים רמון                     ד"ר משיח בטקס יום ההולדת ה-13 לוולפסון              

מחלקת אא"ג: טיפול חדשני בלייזר
ניתוח בוולפסון

פרופ' עמי באלין

30 שנה
לוולפסון
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ניתוח נדיר בלב הפוך
ניתוח נדיר לתיקון מומים ב"לב הפוך", שנערך בוולפסון במסגרת "הצל ליבו של ילד", מציל את חייה של בת עשר 
מחאן יונס. "הילדה נולדה עם מום נדיר של היפוך כל האיברים בגופה ובנוסף סובלת ממומים רבים בלב", מספר "מעריב" 
מיום 18.4.99, "זהו מקרה המופיע רק אחת למיליון לידות. לולא עברה את הניתוח לא הייתה הילדה מאריכה חיים". 
את הניתוח עורך צוות רב-לאומי ובו רופאים יהודים וערבים בראשותו של ד"ר עמי כהן, המנתח הראשי של פרויקט 
"הצל ליבו של ילד". ד"ר כהן מציין כי במהלך הניתוח השתמשו הרופאים במראה כדי להבין מה קורה בלב ההפוך, וכי 

בעקבות הניתוח המוצלח צפויה הילדה לחיים רגילים.

שיטת ניתוח חדשה: 
לפרוסקופיה

"ביום שני שכב נגר בן 53 מחולון על שולחן הניתוחים 
בוולפסון. יומיים לאחר מכן הוא כבר עמד ליד המכונות 
המהירה  החלמתו  המרץ.  במלוא  ועבד  שלו  בנגריה 
מנותח  להיות  מרופאיו  שביקש  בגלל  התאפשרה 
לפרוסקופיה,  מזמן,  לא  שפותחה  חדשה  בשיטה 
ההחלמה"  תהליך  ואת  הניתוח  משך  את  המקצרת 
הפעולות  אחת  את   )2.3.97( "מעריב"  מתאר  כך   -
הלפרוסקופיות הראשונות בוולפסון. "הופניתי למיון עם 
ניתוח  לי שצריך  הודיעו  והרופאים  בבטן  תופת  כאבי 
את  לעשות  מהם  "ביקשתי  המטופל,  מספר  חירום", 
לעבודה.  מהר  לחזור  רציתי  כי  בלפרוסקופיה  הניתוח 
סוג  את  מכיר  מחולון  שנגר  המומים  היו  הרופאים 

הניתוח הזה".

מתחילים לנתח ילדים 
מהעולם השלישי במסגרת 
עמותת "הצל ליבו של ילד"

עם
 פ

של
ם 

טע

מינהלה לאורך השנים

מאת אהרן אלעד, עד 1995 סגן מנהל 
אדמיניסטרטיבי בביה"ח

במתחם בי"ח צהלון פעל מתחילת שנות ה-50 מרכז 
הוקם בשנות  ריאה. המרכז  למניעת מחלות  ארצי 
העלייה הגדולות, כאשר התגלו מספר רב של חולי 
שחפת. הוא טיפל בחולים וערך בדיקות בכל הארץ, 
דאג לחיסונים, להדרכה ולמניעה. המרכז הוקם על 
אחיות  רופאים,  כ-25  וכלל  חסיס  יעקב  ד"ר  ידי 
מכון  פיזיותרפיה,  ושירותי  מעבדה  סגל,  ואנשי 
אזרחים  ואיבחנה  שצילמה  מיינוגרף  וניידת  רנטגן 

בכל הארץ, בריכוזי עולים ובמפעלי תעשייה. אחרי פטירתו של ד"ר חסיס הוחלט לקרוא את המרכז על שמו. 
לפני ההעברה לוולפסון עמד בראש המרכז ד"ר גיורא שי, מנהל מחלקת ריאות. עם העברת בתי החולים דונולו 

וצהלון לוולפסון נסגר המרכז כיחידה עצמאית והועבר למרפאת ריאות שבבית החולים. 
מנהל  לסגן  גם  ומוניתי   1986 עד   1980 בשנים  הריאות  מרכז  של  אדמיניסטרטיבי  כמנהל  כיהנתי  בוולפסון 
אדמיניסטרטיבי של בית החולים, תפקיד שמילאתי עד לפרישתי לגימלאות ב-1.8.95.  באותן שנים עברנו 
זמנים לא פשוטים. במלחמה עם עיראק בשנת 1991 בית החולים היה בכוננות מלאה לקליטת נפגעים. ישראל 
אשכנזי היה אז מ"מ מנהל אדמיניסטרטיבי. אני חייב לציין במיוחד את ד"ר בני מורג ואת האחיות שרה ויהודית, 
שפעלו ללא ליאות בתקופה זו. גם כיום הקשר שלי עם וולפסון לא נותק: מאז פרישתי, למעלה מ-15 שנה, אני 

מתנדב בבית החולים במסגרת "יעל".

בכמה מלים
טיפול חדשני בלחץ דם  מכשור חדשני לבדיקת גמישות העורקים, ללא חדירה 
לתוכם, מופעל בתחילת 1995 במכון ליתר לחץ דם. הציוד פותח בידי הקרדיולוג 
האמריקני ד"ר ג'יי קון ורק שניים נוספים מסוגו קיימים בעולם  < עלי זית וסוכרת  
נטילת תמצית עלי זית משפרת את רמת הסוכר בדם אצל חולי סוכרת - כך עולה 
ממחקר שנערך בוולפסון על ידי ד"ר חוליו וינשטיין, בשיתוף מכון וולקני, ומתפרסם 
בינואר 96' <  עומס חורפי  פברואר 97' , ומגיפת השפעת בעיצומה. לחדר המיון של 
וולפסון מגיעים עד 400 חולים ביממה, לעומת ממוצע של 250 חולים בימים של מזג 
אוויר רגיל. 15% מהפונים למיון הם ילדים <  מצילים מקטיעה  במהלך 1998 מתחיל 

לפעול בוולפסון השירות לרגל סוכרתית -  מחלקת האשפוז המובילה בארץ בריכוז 
חולי סוכרת הסובלים מבעיות ברגליהם <  לא מתחסנים  ושוב: "החורף בקושי החל 
והתפוסה במחלקות הפנימיות בוולפסון מגיעה ל-140%. אחת הסיבות: רק כ-40% 
<  מיטות והבטחות  שנת  עד 50% מתחסנים נגד שפעת" )"מעריב", 14.12.99( 
2000 כבר בפתח, ותוספת של 37 מיטות שאושרה ב-1997 עדיין לא מתבצעת. 
ד"ר משיח, מנהל וולפסון, טוען כנגד משרד הבריאות כי בחלוקת המיטות ניתנת 
עדיפות לא מוצדקת לאיכילוב על חשבון וולפסון. מאז 1992 לא נוספו בוולפסון 

מיטות בניגוד להחלטת משרד הבריאות <

ב-1995 מוקמת עמותת "הצל ליבו של ילד", שבמסגרתה מבצעים רופאי וולפסון בהתנדבות 
ניתוחי לב בילדים ממדינות העולם השלישי. את הארגון מקים ד"ר עמי כהן ז"ל, רופא שעלה 
לישראל מארה"ב ונהרג כמה שנים לאחר מכן במהלך טיפוס על הר הקילימנג'רו. בפעילותה 
מנציחה העמותה את זכרו של ד"ר כהן בניהולו של פרופ' אריה שכנר, מנהל מחלקת ניתוחי לב 
לילדים בוולפסון. בשנת 2010, כחלוף 15 שנה מתחילת פעילותה, מתגאה העמותה בלמעלה 
מ-5,000 ילדים שנבדקו על ידי הסגל הרפואי שלה, כאשר 2,000 מהם עברו ניתוחים מצילי 
חיים. מספר המנותחים גדל דרמטית, מ-48 ב-1996 ועד ל-215 בשנת 2008. 40% מהילדים 
ממדינות  ומיעוטם  ומעיראק,  מירדן  הפלסטינית,  מהרשות  מאפריקה, 49%  הגיעו  המנותחים 
אחרות בעולם השלישי - כמו וודלי, הילד מהאיטי )בתמונה משמאל(, שהובא לארץ על ידי 

הצוותים שיצאו לסייע באסון רעידת האדמה, וקיבל כאן בוולפסון את חייו במתנה.
את המחלקה לכירורגיית חזה ולב בוולפסון מוביל, מאז שנת 2006, ד"ר ליאור ששון.

שיח רופאים בחצר דונולו א', שנות ה-50. משמאל: 
ד"ר איזק, רופא אורח מחו"ל, ד"ר ברונר וד"ר פריד

ניתוח לפרוסקופי בוולפסון

30 שנה
לוולפסון



של  הידידים  עמותת  החדש,  למילניום  הכניסה  עם 
וולפסון פותחת עשור של אירועי התרמה מושקעים 
החולים.  לבית  קודש  הכנסותיהם  שכל  ומוצלחים 

למחלקה  מפואר  התרמה  ערב  נערך  ב-2001 
)המיון(, ב-2002  דחופה  לרפואה 

מתקיימת תצוגת אופנה במלון 
לטובת  אביב  תל  הילטון 
האירוע  לב,  נמרץ  טיפול 
בתיאטרון  נערך   2003 של 
ליחידה  ומוקדש  ליסין  בית 
זהו   2007 ובשנת  לסוכרת, 
את  המארח  גשר  תיאטרון 
מחלקת  למען  השנתי  הערב 

נשים ויולדות. ב-2008 מקיימת 
למחלקת  התרמה  אירוע  העמותה 

שבמרכזו  מוסיקלי  בקונצרט  ילדים 
וגם  ואורחים,  רעננה  סימפונט  תזמורת 

צמד  עם  מוסיקלי  מפגש  מתקיים  ב-2009 
סימפונט  ותזמורת  אביב  דין  דין  הזמרת  פרקדו, 
ההתרמה של  ערב  שוחט.  גיל  של  בניצוחו  רעננה 
שנת 2010 ממשיך במסורת המוסיקלית, שוב עם 

סימפונט רעננה והזמר דוד ד'אור.

עולים על הגל באורתופדית

הישג מזהיר לפגייה: 
התינוקת הזעירה 

ביותר שרדה

התינוקת  נולדת  החולים  בבית  בוולפסון:  היסטוריה 
בלבד.  גרם   300 במשקל  בישראל,  ביותר  הזעירה 
להיריון,  ה-25  בשבוע  ללדת  שכרעה  צעירה  אימה, 
נשאה ברחמה תאומים אולם רק אחד מהם שרד. בשנת 
2003 מספר "Ynet" כי אור אילוז היא בת שנתיים, ילדה 
בריאה לחלוטין. זהו היילוד השני בקוטנו בעולם שנותר 
בחיים, והצלתו נחשבת להישג ברמה עולמית לפגייה 
יעוותו  מזהירות כאלה  "אסור שהצלחות  וולפסון.  של 
בעיה  עדיין  היא  פגות  הכלל:  שלנו לגבי  הראייה  את 
אומר  המיילדות",  בתחום  ראשונה  ממדרגה  חמורה 
)5.5.03( פרופ' זיגי רוטמנש, רופא בכיר בוולפסון ומנהל 
ממחלקת  חלק  המהווה  אם-עובר,  לרפואת  היחידה 
הוא  גלזרמן.  מרק  פרופ'  של  בניהולו  ויולדות  נשים 
מספר כי 7% מכלל הלידות בישראל הן לידות מוקדמות, 

המתרחשות לפני השבוע ה-38. 

בכמה מלים
המובילים  אחד  הוא  וולפסון  בצנתורים  מובילים 
 2002 בשנת  השנתי.  הצנתורים  במספר  בישראל 
נעשים בבית החולים כ-4,300 צנתורים <  סיעוד עם 
מעוף  בשנת 2003 נפתח בביה"ס לסיעוד וולפסון 
ומנהיגות  בניהול  הכשרה  ללימודי  "מעוף"  מרכז 
במערכות בריאות. מאז מכשיר המרכז מאות בוגרים 

לתפקידי ניהול בכירים בסיעוד <   נמ"רים במחשוב  
מערכת המחשוב נמ"ר מושקת בבית החולים - ציון 
דרך משמעותי במערך המחשוב של וולפסון <  צריך 
בנק?  פרופ' עמי באלין, ראש המחלה להמטולוגיית 
ועדת היגוי שמקים  לילדים בוולפסון, עומד בראש 
משרד הבריאות בשנת 2004 לבחינת הסוגיה של 

הקמת בנק לדם טבורי בישראל <  זהירות, טחינה  
הבריאות  ובלשכת  בוולפסון  שנערך  חדש  מחקר 
כי הוספת טחינה למזון  המחוזית בתל אביב מגלה 
לשומשום,  לאלרגיה  להביא  יכולה  פעוטות  של 
לתגובה  לגרום  יכולה  מהמקרים  שב-25% 

אניפלקטית העלולה להיות קטלנית <

במחלקה האורתופדית נכנסת לשימוש 
הלם  בגלי  טיפול  בשנת 2002 שיטת 
חוץ-גופיים )ESWT(, המיושמת על ידי 
ד"ר זאב פלדברין, סגן מנהל המחלקה. 
בשימוש  כה  עד  שהיה  הטיפול, 
אבני  לריסוק  האורולוגית  המחלקה 

במערכת  לטיפול  כיעיל  נמצא  כליה, 
השלד -  בהסתיידויות בכתף הגורמות 
בעקב  בדלקת  טניס,  במרפק  לדלקת, 
מצליחים  פעם  לא  ועוד.  )"דורבן"( 
של  לאיחוי  בעזרתו  להביא  הרופאים 

שבר גם כשניתוחים קודמים נכשלו.

טוב שיש ידידי אמת

גל הפיגועים: 
בוולפסון נלחמים על 
חיי הפצועים

גל פיגועי טרור שוטף את הארץ בשנת 2001. 
בוולפסון, כמו בשאר בתי החולים בארץ, נערכים 

לאירועים רבי נפגעים וקולטים עשרות פצועי פיגועים. 
בפברואר מובהלים למיון וולפסון חיילים שנפגעו בפיגוע 

יוני מאושפזים בבית החולים  בצומת אזור; בתחילת חודש 
עשרה מפצועי פיגוע הדולפינריום, חלקם במצב בינוני וקשה. 
גם  אלא  בפצועים,  לטיפול  רק  לא  נערכים  וולפסון  צוותי 

בעשרות הורים וקרובי משפחה הגודשים את בית החולים.

2003 2007

2008 2010

ד"ר זאב פלדברין
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נסיכת ירדן מבקרת בוולפסון 
הנסיכה פרח מירדן, בת דודתו של המלך עבדאללה ומנהלת קרן הרווחה והסיוע של בית המלוכה 
הירדני, מבקרת ביולי 2003 במחלקת ניתוחי לב לילדים בוולפסון במטרה לבחון שיתוף פעולה בין 
בית החולים ועמותת "הצל ליבו של ילד" לבין אוכלוסיית ילדים נזקקים בעולם הערבי. זהו ביקורה 
המלוכה  המקורב לבית  ווהבה,  מגלי  ח"כ  של  ביוזמתו  נערך  והוא  בישראל,  הנסיכה  של  הראשון 
הירדני. במהלך הביקור מבקשת הנסיכה לבדוק את האפשרויות לביצוע ניתוחי לב בוולפסון כמו 
גם לשלוח צוות ממחלקת ניתוחי לב בוולפסון לביצוע ניתוחים במדינות ערב. כמו כן היא מתעניינת 
הנסיכה  אביב.  תל  אוניברסיטת  בשיתוף  בוולפסון  ערב  ממדינות  ואחיות  רופאים  בהשתלמויות 
ומביעה  ואפריקניות,  פלסטיניות  ישראליות,  אימהות  עם  החולים, משוחחת  בית  ביחידות  מסיירת 
התפעלות מ"האווירה החמימה והבינלאומית" ומהיכולות המדעיות והטכנולוגיות של המרכז הרפואי.

בוולפסון  הלב  מנתחי 
ניסים  לעשות  ממשיכים 
ממוות  ולהציל  רפואיים 
ממדינות  לב  חולי  ילדים 
בשנת  השלישי.  העולם 
לאפריקה  נוסע   2003
מנהלה  תמיר,  עקיבא  ד"ר 
לקרדיולוגיית  היחידה  של 
משלחת  בראש  ילדים, 
רופאים היוצאים לבדוק את 
לניתוח.  המועמדים  הילדים 
המאובחנים  הילדים  אחד 
בן  ניגרי  תינוק  הוא  ידו  על 
שנה וחצי הסובל ממום לב נדיר, הפוגע באחד מכל 100 אלף 
תינוקות. התינוק מוטס לישראל בקבוצה של 12 ילדים במימונה 
של "קרן קאנו". הניתוח המורכב עובר בהצלחה והתינוק שב 
לביתו יחד עם עוד 11 ילדים שמקבלים את המתנה הגדולה 
וולפסון  רופאי  יוצאים  השנה  בהמשך  החיים.  מתנת   - מכול 
לסין במשלחת שבראשה מנתח הלב פרופ' אריה שכנר ומנתח 
הלב בילדים ד"ר ליאור ששון. הם מדריכים רופאים מקומיים 
לב.  ממומי  הסובלים  סינים  תינוקות   18 בהצלחה  ומנתחים 
מעיראק  לישראל תינוקת בת שבוע  מגיעה  בנובמבר 2003 
וולפסון,  רופאי  של  בידיהם  ניצלים  וחייה  דחוף,  לב  לניתוח 

המראים שוב ושוב לעולם את פניה היפות של ישראל. 

חדש בוולפסון: מרכז ייחודי לנפגעי תקיפה מינית

יע"לו ויבואו

שיהיה לבריאות

בשנת 2000 מוקם בוולפסון המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה 
מינית - מרכז יחיד מסוגו בישראל. גם בחלוף שנים, וולפסון הוא 
מבתי החולים הבודדים בישראל שבהם ישנו חדר מיוחד המיועד 
לתחקור וטיפול בנפגעות תקיפה מינית. הנפגעת מלווה לחדר 
על ידי עובדת סוציאלית מצוות המרכז, נבדקת על ידי גינקולוג 
שמצלם  משפטית,  לרפואה  הלאומי  מהמכון  רופא  ידי  ועל 
"כל בדיקה היא  ולוקח ממנה ראיות לכאורה לתקיפה.  אותה 
כמו תקיפה מינית חוזרת", מדגישה מנהלת השירות לעבודה 
סוציאלית, סימה אורן, "כאן אנו עושים את הכול ב'מכה אחת', 
כדי שלא לגרום לטראומות נוספות". "אנו מתמודדים עם יותר 
מ-100 מקרים של תקיפה מינית בכל שנה", מספרת בשנת 
2004 סגנית מנהלת השירות הסוציאלי בבית החולים, צילה 
ו-80%  וילדות  נערות  הן  מינית  מהמותקפות  "שליש  וידברג. 
בידי אנשים מוכרים". הוגה הרעיון הוא פרופ'  מהן מותקפות 
מרק  פרופ'  של  בתמיכתו  המרכז  את  שהקים  רוטמנש,  זיגי 
 2007 משנת  ויולדות.  נשים  אגף  של  הקודם  מנהלו  גלזרמן, 
מנהלת את המרכז ד"ר ג'וליה ברדה. למרות הקיצוץ בתקציבים 
והאיום המתמיד לגבי סגירתו, מציין המרכז בשנת 2010 עשור 
של טיפול מסור בכ-1,700 נפגעות. אחראים לכך במידה רבה 
סימה אורן, מנהלת השירות לעבודה סוציאלית, ופרופ' אברהם 
ויולדות  נשים  אגף  כמנהל  לתפקידו  ב-2005  שנכנס  גולן, 

ומאמץ בחום את המרכז לנפגעות תקיפה מינית.

פרופ' אברהם גולן וסימה אורן עם נפגעת ב"חדר 4"

מנתחים עם לב ענק

החולים  בית  מוקיר  חנוכה  חג  בכל 
עזר  יד   - יע"ל  מתנדבי   300 את 
קודש  מלאכת  העושים   - לחולה 
משנת  קץ.  אין  ובמסירות  באהבה 
2003 עומדת בראש הארגון חמדה 
ישראלי )עד אז מתנדבת מן השורה 
במשך 25 שנה( אשר החליפה את 
בתפקיד  ששימשה  פישר  סילביה 
השנים  בין  רבות.  שנים  במשך 
מתנדבי  מוסיפים  ו-2006   1999
למעלה  החולים  בית  לתקציב  יע"ל 
באמצעות  שקלים,  מיליון  מ-6 
מכירות הקפטריה הקבועה והניידת 

שהם מפעילים. 
מתנדבי יע"ל וחמדה ישראלי )משמאל(. עושים עבודת קודש

ד"ר ליאור ששון

ביקור 
משפחת 
וולפסון 
הלורד וולפסון ורעייתו 
מבקרים בבית החולים 
וחונכים יחידה חדשה 
שהוקמה בתרומתם
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אשפוז 5 כוכבים - במקרה של התקפת טילים

בשנת 2003 מחליטה הממשלה שוב על מכירת וולפסון, מוציאה את בית החולים למכרז ופונה לארבע קופות החולים לקבלת הצעות. 
במשרד האוצר אומרים כי הדבר יביא לייעול השירות, אולם הבשורה מפרה את השקט התעשייתי בוולפסון. העובדים חוששים 
מפיטורים ומפגיעה בזכויותיהם ומשבשים את העבודה, למעט במקרים של סכנת חיים. לקראת סוף השנה מדווחים העיתונים כי מתחיל 
מו"מ בין משרד הבריאות לקופ"ח מכבי למכירת בית החולים. העסקה אינה מגיעה לבשלות וכעבור ארבע שנים, בנובמבר 2007, 

מודיעה מכבי על הקפאת המגעים עם הממשלה בנושא. 

מביא  בוולפסון  המונהג  מיוחד  טיפול 
כריתות  במספר  כ-50%  של  לירידה 
מסיבוכי  הסובלים  לחולים  הרגליים 
סוכרת - כך חושף "זמן חולון בת ים" 
משימוש  נובע  ההישג   .20.2.04 ביום 
בחולים  וטיפול  חדשות  בטכנולוגיות 
סוכרתית,  לרגל  היחידה  במסגרת 
חדשניות  גישות  בין  משלבים  שם 
שאיבת  ומוכחות:  עתיקות  ושיטות 
ואקום,  במכשיר  מהפצע  הפרשות 
ריפוי  המעודדות  חדשות  תרופות 
ניקוי  בצד  אוזון,  בגז  ושימוש  וחיטוי 
זבובים  של  רימות  באמצעות  פצעים 
האוכלים רקמות עם נמק מבלי לפגוע 
ברקמה הבריאה. את היחידה מנהלים 
האורתופד ד"ר זאב פלדברין והפנימאי 

המומחה לסוכרת ד"ר חוליו וינשטיין. 

טעם של פעם

כמנהל  תפקידי  את  שסיימתי  לאחר   ,2000 בשנת 
ד"ר  אלי  פנה  בהדסה,  ההמטולוגית  המחלקה 
במטרה לשקם את  לוולפסון  לעבור  בהצעה  משיח 
לאחר  מנהל.  ללא  המכון ההמטולוגי שהיה שנתיים 
התלבטויות החלטתי להיעתר לבקשתו, ובדיעבד איני 

מצטער! 
שירות,  למעבדת  פרט  במכון,  היו  לכאן  כשהגעתי 
 30 עד  בכ-20  שטיפלה  ומרפאה  רופאים  שלושה 
שהפך  במכון,  עובדים  להיום  נכון  בשבוע.  חולים 
מנהלי  שני  כולל  רופאים  למחלקה, תשעה  בינתיים 
יחידות - ד"ר אברהם קלפפיש, מנהל בנק הדם, וד"ר 
אשר וינדר, מנהל יחידת הקרישה. מספר הביקורים 
מתבצעים  שבה  יום,  לטיפול  וביחידה  במרפאה 
ונוגדנים,  פלסמה  דם,  ועירויי  כימותרפיים  טיפולים 

לחודש!   1,000 מעל  הוא 
ד"ר  התמנתה   2004 בשנת 
כסגנית  פטצ'נקו  פאולינה 
מחלקת  והקמנו  מנהל, 
מיטות.   15 עם  אשפוז 
הטיפול  את  מקבלים  החולים 
והמורכב  החדיש  הכימותרפי 
ביצענו  היתר  בין  ביותר. 

למחלקה  עצמיות.  עצם  מח  השתלות  ל-30  קרוב 
יצא מוניטין בכל האזור ומחוצה לו, לא רק כמעולה 
מבחינת איכות הטיפול הרפואי אלא גם בזכות היחס 
מירי  בהנהלת  הסיעודי  הצוות  של  החם  האנושי 
מחקר  עבודות  במחלקה  מבוצעות  במקביל  ויזל. 
בשיתוף חוקרים מהארץ ומהעולם, שבחלקן המחבר 

ממכון למחלקה

מאת פרופ' אליעזר רחמילביץ', מנהלת המחלקה ההמטולוגית בביה"ח

הראשון הוא ד"ר חוסאם גוטי, רופא בכיר במחלקה, 
והן מתפרסמות בעיתונות רפואית מכובדת ומוצגות 
של  משותף  במאמץ  כי  העובדה  יוקרתיים.  בכנסים 
הוקמה  המעבדה,  ועובדי  האחיות  הרופאים,  צוות 
מחלקה לתפארת בבית חולים פריפרי עם משאבים 
מוגבלים ביותר, מדברת בעד עצמה - ועוד היד נטויה.

מלחמת  לפרוץ  נערכת  ישראל 
המפרץ השנייה ומתכוננת לתרחיש 
מההכנות  כחלק  וביולוגי.  כימי 
חירום  שבעת  החלטה  מתקבלת 
חולים,  לבתי  יוקרה  מלונות  יהפכו 
ויקלטו נפגעים במקרה של תפוסה 
ל"ידיעות  החולים.  בבתי  מלאה 
בתי  כי  נודע   )22.1.03( אחרונות" 
כך  לצורך  חתמו  דן  בגוש  החולים 
מלון.  בתי  כמה  עם  הסכמים  על 
לפי התוכנית, אמור ביה"ח וולפסון, 
נפגעים,  מתקפה רבת  במקרה של 
להיעזר במלון דן פנורמה בתל אביב 
החולים,  בית  של  נוספת  כשלוחה 
בין אם לצורך הלנת הצוות הרפואי 

ובין אם לצורך פינוי חולים. 

עושים קניות בוולפסון
הרצון לשפר את התנאים למבקרים בבית החולים ולסגל העובדים, יחד עם החיפוש 
אחר מקורות הכנסה נוספים, מביא להקמת קניון וולפסון - מרכז מסחרי המוקם בשער 
בית החולים בשטח של 1,500 מ"ר. הקניון הקטן והמצליח מושק בחודש מאי 2003 
ובתוך זמן קצר מוכתר כסיפור הצלחה. הוא גדוש בכל שעות היום ומשרת היטב את 

באי בית החולים ועובדיו.

קפיצת דרך בהמטולוגיה

הישגים בסיבוכי הסוכרת

האם וולפסון 
יימכר למכבי?

זוכרים? כך נראתה הכניסה לוולפסון בימים שלפני הקניון
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דירוג "דנס 100" של חברת המידע העסקי D&B, המתפרסם 
באפריל 2006, מגלה כי המרכז הרפואי וולפסון מדורג בין 
המיטות.  מספר  לפי  בארץ  הגדולים  החולים  בתי  עשרת 
שיבא,  אחרי  בגודלו  התשיעי  החולים  בית  הוא  וולפסון 
רבין-שניידר, סורוקה, איכילוב, הדסה, רמב"ם, מאיר ואסף 
הרופא, ולפני בית החולים קפלן. ומה שמרשים עוד יותר: 
ביותר  הגבוה  הגידול  את  שהשיגו  החולים  בתי  בדירוג 
עם  המכובד,  השני  המקום  את  וולפסון  תופס  בהכנסות 
גידול של 16.1% בהכנסות ב-2005. בכך, הוא מקדים את 

איכילוב ושני רק לאסותא.

ארבעה ילדים נדבקו בחיידק
טורף וניצלו בוולפסון

לאחיות נוי וגל ניסים מחולון היה חום גבוה, ואימן חשבה שזאת רק שפעת. למחרת התחילו הזיות, ומצבן 
החל להידרדר. רופאת המשפחה שבדקה אותן איבחנה חשש רציני לחיידק אלים. האחיות, בנות 7.5 ו-4.5, 

הובהלו באמבולנס לוולפסון כשהן במצב קשה ובהכרה מעורפלת, שם הצילו 
הרופאים את חייהן, כך מדווח "ידיעות אחרונות" ביום 10.3.05. ד"ר ציון 
חורי, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, מסביר כי את השתיים תקף חיידק 
אלים מסוג מנינגוקוק. "אם הן לא היו מגיעות בזמן, זה היה עלול להיגמר 
לגמרי אחרת". כעבור שלושה ימים מובהלים לוולפסון שני ילדים נוספים 
שנדבקו בחיידק זה, וגם הם ניצלים בזכות עירנות ההורים והטיפול המהיר. 

אלפים מתושבי חולון מתחילים לקבל טיפול אנטיביוטי מונע.

ברוך הבא, 
ד"ר ברלוביץ 

מנהל חדש לבית החולים: ד"ר יצחק ברלוביץ, 
שכיהן כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות וכראש 
מינהל הרפואה, נכנס לתפקידו החדש בדצמבר 
מגוון  מילא  שבהן  שנים   21 לאחר   2006
כניסתו  עם  הבריאות.  במשרד  ניהול  תפקידי 
מאמין  הוא  כי  ברלוביץ  ד"ר  מדגיש  לתפקיד 
הוא  בישראל.  הציבורית  ברפואה  ליבו  בכל 
ובה  האזור  לתושבי  רפואיים  שירותים  ולפתח  לקדם  מבטיח 
בעת לחתור לאיזון תקציבי בסיוע משרדי הבריאות והאוצר, 
 2007 בספטמבר  ואיכות.  התייעלות  על  דגש  שימת  תוך 
בנוסף  החולים  בית  מנהל  לסגנית  זיו-נר  זהבית  ד"ר  ממונית 
לד"ר בובי גרוס המשמש כסגן מנהל בית החולים משנת 1993.

מחקר: הלידה
טראומטית לגברים 
שמתבצעות  הרגילות  מהלידות  בכ-98% 
בישראל לוקחים חלק בני הזוג, לרבות בעלים 
מסורתיים ודתיים - כך עולה ממחקר שעורכת 
לידה  חדר  אחות  מושיוב-יגורוב,  שרון 
בשנת  מבצעת  שהיא  מהמחקר  בוולפסון. 
2005 במסגרת עבודת הגמר שלה לתואר שני 
מסתבר שיש פערים עצומים בין הציפיות של 
האב לפני לידת הילד הראשון לבין המפגש עם 
המציאות, ושרבים מהגברים חווים את הלידה 

כאירוע טראומטי ומלחיץ. 

אין הפרטה, יש קיפאון
בנובמבר 2007 מודיעה קופ"ח מכבי על הקפאת המגעים עם הממשלה 
על ניהול בית החולים. התמשכות המו"מ, שהחל עוד ב-2003, גורמת 
לגירעון כבד בוולפסון, בין היתר בשל צמצום פעילותה של הכללית 
מול וולפסון לאור הידיעות על מכירתו הצפויה למכבי. כותב "ידיעות 
אחרונות" ב-6.11.07: "בית חולים שפעל בצורה סדירה במשך שנים 
הפך בשל משחק בין קופות החולים לממשלה לגירעוני, תוך הפסד 
השנתית.  מההוצאה  רבע   - שקל  מיליון   125 של  מצטבר  הכנסות 
הגירעון מביא את הממשלה לצמצם עוד יותר בעלויות ובכך לפגוע 
החולים  בית  את  מנוונת  גם  הממשלה  החולים.  בית  שנותן  בשירות 
וכמעט ואינה משקיעה בו. הפרטה לתפארת מדינת ישראל". הגירעון 
משרד  שקל.  מיליון   63 הוא   2006 לשנת  וולפסון  של  התפעולי 

הבריאות מרגיע ומבטיח כי ידאג לתמוך תקציבית בבית החולים. 

סמי  המיליונר  לחולון  מהצונאמי 
עולמי  כנשיא  המכהן  שמעון, 
של עמותת "הצל ליבו של ילד", 
את  יממן  כי  ב-2005  מודיע 
הבאתם לישראל של עשרה ילדים 
שנפגעו  המזרח  ממדינות  לב  חולי 
שינותחו  מנת  על  הצונאמי,  באסון 
בוולפסון < סיכון ממוחשב  במאי 2005 מפרסמים 
הנחשפות  נשים  שלפיו  מחקר,  בוולפסון  חוקרים 
המחשב  מול  ביום  עבודה  שעות  משלוש  ליותר 
נמצאות בסיכון גבוה לפתח סרטן שד <  סיעוד עם 
איכות ביוני 2005 מוענק לביה"ס האקדמי לסיעוד 
וולפסון תקן האיכות הבין-לאומי ISO 9001 בתחום 
וההדרכה הקלינית בסיעוד. כעבור חמש  ההוראה 
שנים, ב-2010, מצטרף בית הספר כחבר באיגוד 
הישראלי לאיכות <  ילדים שותים  מחקר ראשוני 
נערך  ילדים  בקרב  ושכרות  אלכוהול  צריכת  על 
יחד עם בתי החולים אסף  בוולפסון בשנת 2006 
ובשיתוף הרשות למלחמה בסמים  ומאיר,  הרופא 
הבריאות  משרד  של  הראשי  והמדען  ובאלכוהול 

<  שוב מלחמה  קיץ 2006: מלחמת לבנון השנייה 
מביאה כ-200 אלף מתושבי הצפון לשהות באזור 
המרכז. בוולפסון קולטים יולדות רבות מאזור הצפון 
< אינהלציה באוהל  וולפסון שותף למחקר קליני 
 BabyAir-שנערך בשנת 2006 ובעקבותיו מפותח ה
באפידורל  שיא   > לתינוקות  אינהלציה  אוהל   -
בוולפסון משיקים שבעה חדרים ללידה משפחתית 
לידה  מאפשרים  הלידה  בחדר  מלון.  חדרי  ברמת 
טבעית בעזרת רפלקסולוגיה, שיאצו, עיסוי שמנים 
אתריים ועוד. למרות זאת,  70%  מהיולדות בוולפסון 
הגבוה  השיעור   - לבקשתן  אפידורל  מקבלות 
בארץ, בשנת 2007 < בראש הידידים  אלי בארי, 
ממונה  החולים,  בית  ידידי  בעמותת  ותיק  מתנדב 
בשנת 2007 ליו"ר העמותה במקומו של שלמה רכט 
<  העיתון שלנו  לקראת ערב ראש השנה תשס"ט 
וולפסון.  מגזין  של  הראשון  הגיליון  אור  רואה 
"העיתון שלנו" נכתב ומצולם על ידי צוות מערכת 
מעובדי בית החולים <  "שחקנית רכש" ב-2008 
קולט וולפסון מנהלת חדשה ליחידה לטיפול נמרץ 
כללי: ד"ר יעל חביב-ידיד, רופאה בכירה משיבא < 

שם בבית הספר  אחרי 16 שנים כסגנית מנהלת 
ביה"ס לסיעוד וולפסון, ממונית סימה אזולאי בשנת 
של  במקומה  הספר  בית  מנהלת  לתפקיד   2008
ד"ר שושי גולדברג < קורס אא"ג  22 רופאי אא"ג 
מבתי חולים מכל הארץ מגיעים לוולפסון כדי לעבור 
קורס מקצועי ראשון מסוגו בארץ בנושא שימוש 
מצטיינת    > וצוואר  לראש  באולטרה-סאונד 
ארצית עליזה עזרן,  מפקחת סיעוד קליני בחטיבת 

המחלקות הפנימיות, נבחרת
 כעובדת מצטיינת במשרד 
 2007 לשנת  הבריאות 
מקזחסטן   משתלמים   >
מתחילים   2007 בשנת 
להגיע לוולפסון רופאים 
מקזחסטן להשתלמות <  

וולפסון ב"עשרת הגדולים": 
מוביל בגידול בהכנסות

כנס ראשון בסיעוד
2005: ציון דרך בסיעוד בוולפסון

 עם כנס מקצועי ראשון

האחים והאחיות: 

הסיעוד צועד קדימה
16

ד"ר ברלוביץ מדבר

על כל מה שחשוב לנו
4
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שנה חדשה,

תקוות חדשות,

עיתון חדש שלנו!

בית חולים בירוק.

סיור בגינות וולפסון
12

העיתון שלנו המרכז הרפואי

ע"ש אדית וולפסון

www.wolfson.org.il

סימה אזולאי

אלי בארי

ש
חד

תון 
עי

ם 
חוגגי

26

2009-2005
30 שנה
לוולפסון



טעם של פעם

מהשורה  במיכון  מצויד  משוכלל,  צנתורים  חדר  החולים  בית  משיק   2008 שנת  במחצית 
כניסתו של  מאז  החודשים  ב-18  וולפסון.  בסיועה של משפחת  בעולם, שהוקם  הראשונה 
מיליון  בוולפסון קרוב ל-40  ולמרות המצוקה התקציבית, מושקעים  ד"ר ברלוביץ לתפקיד, 
שקל בשיפוץ, בבנייה וברכש. במקביל נרשם שיפור משמעותי בגירעון התקציבי, המצטמצם 
באופן חסר תקדים בהשוואה לכל בית חולים בישראל. ועדיין, "כדי שנוכל להתחרות מבחינת 
מאות  של  להשקעה  זקוק  וולפסון  באזור  האחרים  החולים  בתי  מול  וטכנולוגיות  תשתיות 
מיליוני שקלים בלוח זמנים קצר", אומר ד"ר ברלוביץ בריאיון סיום שנה לעיתונאי איתן דנציג.

מוכנים לכל תרחיש
שנערך  היקף  רחב  תרגיל 
לבחון  ונועד   2008 בשנת 
החולים  בית  מוכנות  את 
מתקפת  של  לתרחיש 
מדמה  ישראל,  על  טילים 
וולפסון  קולט  שבו  מצב 
את הגל העיקרי של נפגעי 
באזור.  כימית  לוחמה 
חדר  נפתח  התרגיל  לצורך 
התת-קרקעי,  החירום  מיון 
"נפגעים"  ב-200  המטפל 
ד"ר  בראשות  בו-זמנית. 
בובי גרוס, אחראי שעת חירום בבית החולים, מתפקדים הצוותים במהירות וביעילות 
אורחים  ומול  הבקרה  צוות  הבוחנות של  עיניו  מול  מיוחדים,  במדים  כשהם לבושים 

מגרמניה ומאיטליה, המביעים התרשמות משיתוף הפעולה המצוין בין כל הגורמים. 

יום המחקר: 
ידע וגאווה 

מקצועית
על  מתחרות  עבודות   31
הפרס הראשון ביום המחקר 
דוריאן  ד"ר  ע"ש  הרביעי 
ביוני  המתקיים  פאול, 
עבודה  היא  הזוכה   .2008
בנושא "חקר מעבר תרופת 
מטפורמין בשיליה" של ד"ר 
נשים  ממחלקת  קובו  מיכל 

מוצגת  העבודה  ויולדות. 
בכנס יחד עם עוד שבע עבודות 

לוריא,  מצטיינות. פרופ' שמואל 
יו"ר ועדת ההיגוי של יום המחקר, 

רשמו   2007 שנת  במהלך  כי  מוסר 
וולפסון 182 פרסומים בעיתונות  רופאי 

חוקר  הסיעוד  גם  בחו"ל.  מרביתם  המדעית, 
בוולפסון: באותו חודש נערך כנס המחקר בסיעוד 

המחקר  עבודת  בפרס  ופרויקטים.  מחקרים  שבעה  חוקרות  אחיות  מציגות  שבו 
המצטיינת זוכה אסתר שלום, אחות אחראית מחלקה פנימית ו', על עבודתה "נוכחות 

בן משפחה בעת ביקור רופאים". 

רפואה כגשר
לשלום

רופא אא"ג מהעיר שכם, ד"ר קזלק 
מאזן, שהצטרף לצוות וולפסון לפני 
היטב,  בו  והשתלב  שנים  כארבע 
ההסמכה  בבחינת  בהצלחה  עומד 
הפלסטינית ופותח מרפאה בשכם. 
למרפאתו  המשוכלל  הציוד 
לרשותו  מועמד  קזלק  ד"ר  של 
באמצעות CISEPO, תוכנית קנדית 
בין-לאומית לשיתוף פעולה מדעי 
השנים  במשך  לשלום.  כגשר 
משתלמים  מספר  וולפסון  קולט 
פלסטינים וירדנים במסגרת שיתוף 
אוניברסיטאות  הכולל  פעולה 
פרסומים  ומניב  רבים  חולים  ובתי 
רפואית,  בעיתונות  משותפים 
וחילופי  ומתמחים  מומחים  חילופי 

סטודנטים.

ניהלתי   2003 עד   1982 בשנים 
בבית  אא"ג  מחלקת  את 
עבורי  היה  וולפסון  החולים. 
בו  שני,  בית  שנה   21 במשך 
כיום,  שנותיי.  מיטב  את  ביליתי 
אני  החולים,  בית  של  כגימלאי 
חוויות  מעט  בלא  להיזכר  יכול 
בהצלת  קשורות  רובן  חזקות, 
אחת  קריטיים.  במצבים  חיים 
כאשר  הייתה  שבהן  הבולטות 

הצלתי ילדה קטנה ממוות בחנק, 
לאחר שהיא שאפה מספר חלקי 
בוטנים לריאותיה. למרות מצבה 
מכלל  אותה  הוצאנו  הקשה 
סכנה כאשר הצלחתי לסלק את 
הנשימה  מדרכי  הזרים  הגופים 
התחתונות שלה. אני מאחל לכל 
וולפסון הישגים והצלחות  צוותי 
בהמשך הדרך ושולח ברכה חמה 

לעמיתיי גימלאי בית החולים.

פה ביליתי את מיטב שנותיי

מאת ד"ר משה הראל, מנהל בדימוס של מחלקת אא"ג 

איש המרתון של וולפסון
גאווה מקומית: דסטאו סוונך, עובד מחלקת המשק בבית החולים 
ב-2009  זוכה  ארוכים,  למרחקים  בישראל  הטובים  הרצים  ואחד 
במקום הראשון במירוץ חצי המרתון של תל אביב, ומשחזר בכך 
את הישגו מהשנה שעברה. דסטאו נמנה על נבחרת המרתוניסטים 
ובמרוצי  אירופה  באליפויות  יפים  הישגים  ורושם  ישראל  של 
המרתון החשובים בעולם. כדי להרוויח זמן אימונים, לא פעם הוא 
מגיע בבוקר לבית החולים אחרי ריצה של 20 ק"מ מביתו שביבנה. 
החלום שלו לייצג את ישראל באולימפיאדה, ובבית החולים הוא 
ברלוביץ  ד"ר  שאומר  כפי  וההבנה.  התמיכה  מלוא  את  מקבל 

לדסטאו: "אתה קדימה, אנחנו מאחוריך!"
דסטאו מרים כוסית עם המנהלים - ומתאמן באיצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף
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צמצום בגירעון, גידול בהשקעות

אתר ש"שווה בדיקה"
בשנת 2010, חמש שנים לאחר עלייתו לאוויר של אתר בית החולים, משיק וולפסון 
אתר נוסף, "שווה בדיקה", במסגרת תוכנית לאומית שיוזם ומוביל ד"ר ברלוביץ, מנהל 
וולפסון, בחסות משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית. האתר הייחודי מאפשר לכל 
לגילוי  בדיקות  רשימת  להזדהות, ולקבל  מינימאליים ללא צורך  פרטים  להזין  אחד 
מוקדם של מחלות, חיסונים ופעולות שעליו לבצע כדי לשמור על בריאותו ואיכות חייו.

30 שנה
לוולפסון



מובילים בלפרוסקופיה

מעלים איי-קיו לפגים
במחלקת הפגים מוטמעת גישה חדשה לטיפול התפתחותי 
תומך בפג, שפותחה על ידי פרופ' אלס מביה"ס לרפואה 
בהרווארד. עקרונותיה הם הפחתת גירויים, טיפול בכאב, 
והעצמת  בפג  תומך  מגע  באינקובטור,  הפג  הלבשת 
מהירה  התפתחות  היא  השיטה  מתוצאות  אחת  ההורים. 
הוא  וולפסון  יותר.  גבוה  ואיי-קיו  התינוקות  של  יותר 
הדרכה  כמרכז  ישירה  הסמכה  המקבל  בישראל  הראשון 
בינואר  במחלקה  ביקורה  לאחר  אלס,  מפרופ'  זו  בשיטה 
היחידה  היא  בוולפסון  היילודים  מחלקת  בנוסף,   .2009
הראשונה בתחומה בארץ המקבלת את תו תקן האיכות 
ISO 9001:2000. גם המחלקה לטיפול מיוחד ביילוד מקבלת 
בישראל העוברת את  תו התקן, כשלישית בתחומה  את 
ההסמכה -"חותמת איכות" רשמית לסטנדרטים הגבוהים 

של המרכז הרפואי וולפסון.

יחידה חדשנית לטיפול 
בשבץ מוחי חריף 

במחלקה לנוירולוגיה נפתחת יחידה חדשנית לטיפול בשבץ 
שכיחות  נמרץ.  טיפול  של  במתכונת  הבנויה  חריף,  מוחי 
המתאשפזים  בקרב  במיוחד  גבוהה  המוחי  השבץ  אירועי 
בוולפסון בהשוואה לשאר בתי החולים. טיפול מיידי בחולים 
שעות  בתוך  קרישים,  ממיסי  תכשירים  באמצעות  אלו 
החולה  חיי  את  להציל  עשוי  האירוע,  מתחילת  ספורות 
המבוצע  מחקר  במקביל,  נכותו.  את  משמעותית  ולשפר 
במחלקה הנוירולוגית מעורר הדים בעולם: מהמחקר עולה 
כי מתן מינוציקלין 24 שעות לאחר שבץ מוחי חריף משפר 
כשנה,  כעבור  המוח.  רקמת  הרס  תהליכי  את  משמעותית 
במהלך 2010, נפתחת במחלקה הנוירולוגית מרפאה חדשה 
בהתקשות  לטיפול  מוחי,  לחולי שבץ  בוטולינום  להזרקות 

ועיוות הגפיים עקב שיתוק ספסטי. 

בשתי מחלקות יוצא לדרך פיילוט לפרויקט 
מחשבים   - הממוחשב"  הרפואי  "התיק 
למחשב  המחוברים  גלגלים,  על  ניידים 
המרכזי של בית החולים ומאפשרים לרופא 
לקבל ליד מיטת החולה את כל ההיסטוריה 
את  לעדכן  ולהמשיך  הנדרשת  הרפואית 
הצלחת  בעקבות  און-ליין.  הרפואי  התיק 
המערכת  נכנסת   2009 במהלך  הפיילוט, 

לשימוש ביחידות לטיפול נמרץ.

בכמה מלים
לציבור  ראיונות  ערבי  הקהל   בהשתתפות 
הופכים  וולפסון  מומחי  בהשתתפות  הרחב 
איתן  העיתונאי  בהנחיית  בקהילה.  ללהיט 
שנת  במהלך  כאלה  מפגשים  נערכים  דנציג 
  > וקרדיולוגיה  אורתופדיה  בנושאי   2008
רב- מרפאה  נפתחת  בהשמנה   מטפלים 
של  בניהולה  יתר,  בהשמנת  לטיפול  תחומית 
ברפואה  מומחית  שרגורודסקי,  מרינה  ד"ר 
ומצוינות   התנהגות   > ואנדוקרינולוגיה  פנימית 
שנפתח  חדש  פסיכולוגי-התנהגותי  שירות 
עם  לילדים  מיועד  ילדים  לנוירולוגיית  ביחידה 
הנובעות  התנהגות  בעיות 
או  נוירולוגית  מהפרעה 
היחידה,  מנהלת  לה.  נלוות 
פרופ' טלי שגיא, זוכה בפרס 
לשנת  מנכ"ל  מצטיינת 
מהבועה  יוצאים    >  2008
בית  מתחיל   2008 ביולי 
החולים בפרויקט ייחודי של 
בעבודה.  אוטיסטים  שילוב 
בת- מית"ל  בוגרי  שלושה 
ים נקלטים לעבודה בארכיון בית החולים על ידי 
 > שכטר  מרים  בניהול  רפואיות  רשומות  צוות 
הסכם הכללית  בשנת 2008 נחתם הסכם בין 
וולפסון והכללית, המסדיר את שיתוף הפעולה 
שבה  ארוכה  תקופה  לאחר  המוסדות  בין 
 > החולים  בבית  קניותיה  את  הכללית  צמצמה 
הישגים לוועד בתחילת 2009 מוקם בוולפסון 
ועד עובדי מינהל ומשק ועובדים ופרא-רפואיים 
וולפסון מצטרף לתוכנית בטיחות  <  על בטוח 
העובד, שמטרתה לשפר את תרבות הבטיחות 
ארבעה  בהוראה   מצטיינים   > החולים  בבית 
יוסף  ד"ר  קובו,  מיכל  ד"ר   - מוולפסון  רופאים 
וד"ר חנן  דיין  יערי, ד"ר קטי 
כמורים  נבחרים   - ואקנין 
מצטיינים על ידי הסטודנטים 
תל  באוניברסיטת  לרפואה 
בהרדמה  שיאים   > אביב 
מבצעים   2009 בשנת 
ההרדמה  מחלקת  רופאי 
טיבריו  פרופ'  של  בניהולו 
פעולות,  כ-17,300  עזרי 
 > ניתוחים  כ-12,000  מהן 
הוא  וולפסון  בטוחים  ילדים 
בית החולים הראשון בישראל החותם על הסכם 
הצטרפות למאגר הלאומי לנתוני היפגעות ילדים 
בישראל. ב-2009 מתחיל בית החולים בהובלת 

פיילוט ארצי בנושא מניעת היפגעות ילדים יחד 
ז'ק  <  עיטור אולימפי  ד"ר  עם ארגון "בטרם" 
אשרוב, מנהל המלר"ד המכהן גם כיו"ר הוועדה 
למניעת אמרוץ בוועד האולימפי הישראלי, זוכה 
על  העולמי  האולימפי  הוועד  לעיטור  ב-2009 
עשר שנות עשייה במלחמה נגד סמים בספורט 
חיסונים,  בנושא  חדש  אתר  ברשת   עלה    >
למחלות  היחידה  רופאי  ידי  על  ומנוהל  שנבנה 

זיהומיות בילדים, עולה ב-2009 לאינטרנט < 

ניתוח חלוצי בישראל, שכמותו נעשה רק 
במקרים ספורים בעולם, מבוצע בוולפסון 
בשנת 2009 על ידי ד"ר אלכסנדר ציביאן, 
לפרוסקופית  לכירורגיה  השירות  מנהל 
בהצלחה  מסיר  ציביאן  ד"ר  אורולוגית. 
חולה  של  מגופו  הכליה  ביותרת  גידול 
מבוצע  הניתוח  כאשר   ,72 בן  דיאליזה 
אחד  נקב  דרך  זעיר-פולשנית  בגישה 
בטני  חתך  ללא  בטבור,  המוסתר  בלבד 
במקום  זאת   - צלקת  להשאיר  ומבלי 
רגיל.  לפרוסקופי  בניתוח  חתכים  מספר 
וולפסון  מומחי  מציגים  לכן  קודם  כשנה 
שיטה  בארה"ב  יוקרתי  אורולוגיה  בכנס 
סרטן  לניתוח  חדשנית  לפרוסקופית 
עמי  פרופ'  בטן.  פתיחת  ללא  ערמונית 
סידי, מנהל המחלקה האורולוגית, מציין כי 
מ-100  למעלה  בוולפסון  בוצעו  כה  "עד 
ערמונית  לכריתת  לפרוסקופיים  ניתוחים 
המצטבר  הניסיון  את  המהווים  סרטנית, 

הגדול ביותר בתחום זה בישראל". 

עין מציון צופיה
במחלקת העיניים בוולפסון מצילים ד"ר איתמר ישורון וד"ר חגי 
אביזמר את מאור עיניו של סאלין בן הארבע, פעוט קמרוני עיוור 
שנמצא נטוש בתעלת ביוב בפאתי יאונדה בירת קמרון. בתרומת 
ארגון אמריקני מוטס הילד לישראל להשתלת קרנית מסובכת, 
הכוללת את שחזור שטח פני העין הפגועה באמצעות השתלת 
רקמה שנלקחה מעינו השנייה, שבה נותרו שרידי ראייה. לאחר 
הניתוח סאלין רואה היטב ומחכה ליום שבו תושתל קרנית גם 
נמנה ד"ר  לכן, בסוף 2008,  בעינו השנייה. כמה חודשים קודם 
אביזמר על משלחת של חמישה רופאים ישראלים, הנשלחים על 
ידי עמותת "עין מציון" לבצע ניתוחי קטרקט בפרובינציות נידחות 
בוויאטנם. הם מבצעים כ-200 ניתוחים בתנאים קשים ומצילים 

את ראייתם של כפריים רבים.

התיק הרפואי 
הממוחשב כבר כאן

פרופ' טלי שגיא

פרופ' טיבריו עזרי

ד"ר ז'ק אשרוב עם השרה לימור לבנת
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בכמה מלים

29

2010

לזכר בני גאון  בטקס שנערך במחלקה ההמטולוגית 
נקרא חדר הסטודנטים ע"ש בני גאון ז"ל. משפחתו 
המחקר  לקידום  דולר   20,000 בסך  מלגה  תורמת 
של ד"ר אברהם קלפפיש בנושא לוקמיה לימפטית 
כרונית - המחלה שממנה סבל בני גאון ז"ל <  מצטיין 
ארצי  ד"ר ליאור ששון, מנהל המחלקה לניתוחי חזה 
ולב ומומחה לניתוחי לב בילדים, מדורג ראשון מכלל 
עובדי המדינה בטקס "העובד המצטיין" ע"ש נח מוזס 
לשנת 2009, שנערך בבית הנשיא בירושלים <  חלק 
יוליה  של  וביוזמתה  שנים,  מזה  לראשונה  מאיתנו  
נבון, מנהלת מדור הדרכה, נערך בבית החולים כנס 
ולנסות  הקשר  את  עימם  לחדש  במטרה  גימלאים, 
לרתום אותם להתנדב בוולפסון < פרס לאחות  זויה 
למברג, אחות בכירה ומדריכה קלינית ביחידה לטיפול 
נמרץ לב, היא כלת פרס רות רון למצוינות בהדרכה 
בן  לידידים  ראש    >  2010 לשנת  בסיעוד  קלינית 
חור ירושלמי, מתנדב ותיק המסייע לעמותת הידידים 

המנשם מחולון
מציל חיים בהאיטי

במהירות  המתארגנת  הישראלית,  למשלחת  לילה.  נתב"ג,   ,14.1.2010
להמראה להאיטי מוכת האסון, מצטרף ד"ר יובל לוי מוולפסון, המיועד לנהל 
את הפגייה בבית חולים השדה של צה"ל. ברגע האחרון הוא מגלה כי ציוד 
המשלחת אינו כולל מנשמים לתינוקות במשקלים קטנים. הוא מחליט להרים 
טלפון "הביתה", לוולפסון, ולא מתאכזב: מנשם מתאים מוצא במהירות ממחסן 
בית החולים, נבדק, מוסע לנתב"ג, נארז באופן מאולתר ומועמס בדקה ה-90 
על המטוס. בתוך ימים ספורים, מציל ד"ר לוי בעזרתו את חייהם של שני פגים 
קטנים בהאיטי. המשלחת ששבה מהאיטי מביאה לוולפסון את הילד וודלי 
חולה הלב, שמנותח בבית החולים במסגרת עמותת "הצל ליבו של ילד" ושב 

לארצו כילד בריא לכל דבר.

משיקים מחלקות פנימיות חדשות 
במעמד סגן שר הבריאות

מינימום חיתוך, מקסימום הצלחה
היסטוריה בוולפסון: לראשונה בעולם מבוצע ניתוח לפרוסקופי לכריתת כיס מרה 
דרך נקב אחד בלבד, בחולה עם איברים פנימיים הפוכים. עד כה בוצעו בעולם רק 
כיס מרה בחולים עם תסמונת מולדת נדירה  ניתוחים לפרוסקופים של כריתת   20
של היפוך איברים, אך מעולם לא נעשתה הפרוצדורה הזאת דרך נקב אחד בלבד. 
את הניתוח עוברת בהצלחה צעירה בת 23, שסוגרת מעגל אישי: היא עצמה נולדה 

בוולפסון ושנה קודם אף ילדה בבית החולים את בתה. 

בדרך לשרת חצי מיליון נפש
בסיומה של שנת 2010 משרת בית החולים יותר מ-470,000 תושבים מחולון, בת 
באזור  העיריות  מנתוני  ומערב ראשל"צ.  קרית שלום  יפו, שכונת שפירא,  אזור,  ים, 
מסתבר כי בתוך זמן קצר תגיע האוכלוסייה באזור למעלה מ-500,000 נפש, כאשר 
הגידול יתמקד בעיקר בחולון. וולפסון מוביל גם בקליטת עלייה, כאשר בשני העשורים 
ואנשי  פרה-רפואיים  מקצועות  אחיות, בעלי  מאות רופאים,  בו  נקלטו  האחרונים 

תחזוקה מבין עולי חבר העמים ועולי אתיופיה.

100 באקדמיה, צל"ש במחקר
יותר מ-100 מרופאי וולפסון מכהנים במינויים שונים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת 
תל אביב. רוב מחלקות בית החולים מסונפות לבית הספר לרפואה ומדריכות סטודנטים 
מארצות  רופאים  משתלמים  הרפואי  במרכז  ומחו"ל.  מהארץ  להשתלמויות  הבאים 
מתפתחות ביניהן סין, אתיופיה, גאנה, אקוודור, בולגריה, הונדורס, גאורגיה וקזחסטן. 
מתפרסמים  הסגל  של  רפואיים  ומאמרים  מחקרים,  מאות  נערכים  החולים  בבית 
בתדירות בעיתונות הבין-לאומית. בשנת 2010 זוכה וולפסון, זו שנה שנייה ברציפות, 
הפקולטה  של  המחקר  ביריד  חוקריו  שמציגים  המחקרים  על  הצטיינות  בתעודת 

לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, נוכח בטקס חנוכת שתי מחלקות פנימיות שעברו 
שיפוץ יסודי בעזרת מימון של ועידת התביעות ומשרד הבריאות. באותו מעמד הוא 
מתחייב, יחד עם אנשי ועידת התביעות, לממן את בנייתה מחדש של המחלקה לטיפול 
שואה  בניצולי  בטיפול  המוביל  החולים  בית  הוא  וולפסון  החולים.  בבית  כללי  נמרץ 

חסרי אמצעים.

מזה 26 שנה, נבחר פה אחד ליו"ר החדש של עמותת 
 > גוכשטט  חנה  המנכ"לית  של  בצידה  וולפסון  ידידי 
רופאי העתיד במסגרת שיתוף פעולה עם תיכון נבון 
הרפואה,  בתחום  מיוחדת  תוכנית  המפעיל  בחולון, 
של  וההתנסותי  המעשי  החלק  את  וולפסון  תורם 

תל אביב יפו מוליד מרכז חדש לפסיכולוגיה רפואית, 
לציבור  והן  בוולפסון  לחולים מאושפזים  הן  המיועד 
"יום אחות חדר ניתוח" חושף  < ניתוח פתוח  הרחב 
בפני עובדי וולפסון את העבודה של צוות חדר הניתוח, 
בהדרכת האחיות והמנתחים < מיתרי הלב ידידי בית 
חוגגים  וולפסון  הלורד  בראשות  בבריטניה  החולים 
את שנת ה-30 להקמת בית החולים בקונצרט מיוחד 
שהכנסותיו מוקדשות לרכישת מכונת הרדמה ניידת 
< כולן יד ביד תחת השם "יד ביד" נפתחת מרפאה 
בריאות,  בנשים  וטיפול  ייעוץ  למעקב,  חדשנית 
והשחלה  השד  בסרטן  לחלות  בסיכון  המצויות 
נטיית  עם  גנים  של  מוטציה  נשאיות  היותן  עקב 
ניתנת  הוקרה  תעודת  ולקבל   לתת   > למחלה  יתר 
מבתי  אחד  היותו  על  "המשקם"  מחברת  לוולפסון 
החולים המובילים בשילוב עובדים בעלי מוגבלויות. 
24 עובדי "המשקם" ממלאים בבית החולים תפקידים 

שונים בגננות, במחסן, בבית המרקחת ועוד < 

התלמידים ובכך חונך את הרופאים לעתיד < עד 120 
מחקר  הצעות  מציינת 120  בוולפסון  הלסינקי  ועדת 
לגבי ניסויים קליניים, שבהן היא דנה מאז הקמתה. יו"ר 
הוועדה הוא ד"ר בולסלב קנובל, שבמשך 24 שנה כיהן 
כמנהל פנימית ב' בוולפסון, ולצידו רכזת הוועדה זהבה 
הירואית של דסטאו  ריצה  < בראבו, דסטאו   פדלון 
של  המרתון  לנבחרת  מסייעת  וולפסון,  עובד  סוונך, 
ישראל להשיג את המקום השישי המכובד באליפות 
פסיכולוגיה    >  2010 ברצלונה  באתלטיקה,  אירופה 
רפואית שיתוף פעולה בין וולפסון למכללה האקדמית 

כנס הגימלאים

לזכר בני גאון

קונצרט בלונדון

ד"ר יובל לוי )מימין( והמנשם עם הנחיתה בפורט או-פראנס

30 שנה
לוולפסון
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אז והיום

סיעוד במנהרת הזמן

כיוםאז                   

מרכז רפואי וולפסוןבי"ח ממשלתי יפו

בי"ס אקדמי לסיעודבי"ס לאחיות

מנהלת הסיעודאחות ראשית

מרכזת תחום פיתוח צוותמרכזת חת"ש

מפקחת קליניתמפקחת בוקר

לקוחחולה

סייעת לאחותכוח עזר

פיתוח צוותחינוך תוך שירות

הוראות רפואיותפקודות

קרדקסרפורט

פרוטוקולים מרחיבי נהלים
סמכות, הנחיות מקצועיות

ספרו לנו איך הגעתן לוולפסון?
בתל  לאחיות  לסיעוד  ביה"ס  בוגרת  "אני  גניה: 
השומר בשנת 1956, ומ-1960 שימשתי כמפקחת 
 1974 בשנת  השומר.  בתל  הפנימיות  במחלקות 
מוניתי לאחות ראשית של ביה"ח הממשלתי ביפו. 
הייתי חלק מצוות המעבר לוולפסון, ושימשתי אחות 
ראשית של וולפסון מאז הקמתו ועד לפרישתי ממנו 

בשנת 1989". 
לסיעוד  בביה"ס  לימודי  סיום  "ב-1971, עם  לידיה: 
במחלקה  כאחות  לעבוד  התחלתי  השומר,  בתל 
כירורגית בתל השומר. אותרתי על ידי גניה שהייתה 
אז מפקחת פנימיות. היא הציעה לי לעבור לביה"ח 
הכירורגית.  במחלקה  אחראית  כאחות  ביפו  דונולו 
כאחות  בו  לעבוד  עברתי  וולפסון  של  הקמתו  עם 

אחראית ובהמשך במשרד אחות ראשית".
מהו השוני הגדול בניהול הסיעוד, אז לעומת היום?
גניה: "היה יותר קשר עם החולה ומשפחתו. לאחות 
היה זמן רב יותר ליד החולים. הדרכתי את האחיות 
לטיפול אישי בחולה, וביצעתי בדיקה יום-יומית של 

סידורי העבודה במחלקות". 
כיום סימה אחראית  לידיה: "ההיקפים היום שונים. 
נקודות  בודקת  היא  מטעמי.  העבודה  סידור  על 
ותמהיל  כמות  למשל,  בסידור,  משמעותיות 
אך  מגניה.  שלמדתי  נושא   - במשמרת  האחיות 
שישה  יעבדו  שאחיות  דרשה  גניה  הבדלים:  יש 
ימים בשבוע, כלומר שלא יחסרו שעות עבודה; אני 
מקפידה שאחיות לא יעבדו יותר ממסגרת השעות 
שהוקצתה להן. בקיצור, לא לצבור שעות נוספות".

גניה: "סיירתי בכל יום בכל מחלקות ביה"ח או לפחות 
ברובן. נהגתי לשוחח עם האחיות והמטופלים. בכל 
מחלקה הייתה כוח עזר אחת בלבד, שעסקה בעיקר 
בניקיון יחידת החולה ובחלוקת אוכל. האחיות האכילו 
את החולים ועסקו במלונאות. צוות רב מקצועי כלל 
אז מעט עובדות סוציאליות. תזונאיות לא היו כלל. 
אכל  שהחולה  לוודא  היה  האחות  של  מתפקידה 
לו צרכיו הבסיסים. במחלקות עצמן, אחות  וסופקו 
אחראית בלבד נכחה בביקור רופאים. בסיום הביקור, 
'הפקודות' של הרופאים, היא  ולאחר שרשמה את 
בוקר  בכל  קיבלתי  האחיות.  לשאר  אותן  הקריאה 
דיווח, הקראתי את ה'רפורט' של הכלליות למפקחות 
את  אהבה  לא  בלה,  שלי,  המזכירה  הדגשים.  עם 

המחשבים והמשיכה להדפיס במכונת כתיבה".

אסתר שלום ושושי פרידמן משוחחות עם גניה לבני, "אחות 
ראשית" ראשונה של וולפסון, ועם לידיה ריחני, מנהלת 

הסיעוד הנוכחית, על הסיעוד בוולפסון אז והיום

האחיות  בחורף  לבנות.  וגרביים  סגורות  לבנות 
הכלליות לבשו שכמייה כחולה ועליה סיכה".

צבעוניים  מדים  לובשות  האחיות  "כיום  לידיה: 
בהתאם לסוג המחלקות. המדים בכל צבעי הקשת. 
והנעליים  'קאפ',  חובשות  אינן  ארוכה  מזה תקופה 
והגרביים בצבעים שונים שחור/לבן. במקום שמלה 

לובשים מכנסיים וחולצה לבנה".
האם היה פיתוח צוות?

מה  זה  ללמוד.  ללכת  אחיות  עודדתי  "תמיד  גניה: 
שנקרא חינוך תוך שירות".

על-בסיסיים  קורסים  של  שפע  יש  "כיום  לידיה: 
ואחרים. קיימת דרישה לקורס טיפול נמרץ, גם מצד 
האחות וגם מצד המערכת. כמעט בכל מחלקה יש 
ברמות  אחיות  אחר.  או  זה  קורס  שעברו  אחיות 
ושני,  ראשון  תואר  שונים:  קורסים  לומדות  שונות 

דבר שלא היה בעבר, הסמכה ועוד".
מה עם נהלים?

לדוגמה:  בסיסיים.  היו  והם  נהלים,  מעט  "היו  גניה: 
מדידת חום, ביצוע אק"ג. לא הייתה אחידות בכתיבת 

הנהלים".
לידיה: "קיימת התמקצעות בנושא, יש פורמט אחיד 
הנחיה  להיות  הפך  הנוהל  נוהל.  כתיבת  ומחייב של 
רפואיים  פרוטוקולים  יש  במחלקות  מקצועית. 
המרחיבים סמכויות לאחיות. לאחיות יש הרבה יותר 

סמכויות מבעבר".
מה לגבי יחסי רופא אחות?

היתה  לא  סגל.  במפגשי  השתתפו  "אחיות  גניה: 
היררכיה כמו היום, היינו יותר כמו משפחה".

יחסים עם מטופלים ומשפחותיהם?
גניה: "החולים ומשפחותיהם היו אסירי תודה. האחות 

נחשבה למלאך. הרופא היה אלוהים".
לידיה: "המטופלים של היום הם 'לקוחות' שמודעים 
יותר  יודעים  הם  לקבלן.  ודורשים  לזכויותיהם 
ומאתגרים אותנו, המטפלים, מה שלא ראינו בעבר. 
ומשפחות  מטופלים  מצד  אלימות  יותר  גם  יש 
וסיעוד  רפואה  עושים  כיום  ואחיות.  רופאים  כלפי 

מתגוננים".
איך שווק הסיעוד בעבר?

לידיה: "היום משתמשים במדיות פרסום שונות כדי 
לקדם את המקצוע ולמשוך אליו עובדים".

גניה: "לא ידענו מה זה 'לשווק'. הדברים עברו מפה 
לאוזן..."

תודה לשתיכן על מסע מרתק לסיעוד בוולפסון - 
אז והיום. בריאות והצלחה בהמשך! 

תפקידים ומושגים בסיעוד
2010-1980

ושמית  הכירה אישית  "גניה  לידיה: 
כל אחות, עבורי זה היה אפשרי עד 
יותר,  לפני כחמש שנים. מאז קשה 
מאחר שיש לנו כאלף עובדי סיעוד - 

פי שניים מתקופתה של גניה".
מה בנוגע לקליטת אחיות חדשות?
האחיות  כל  את  "ריאיינתי  גניה: 
לעבודה  אותן  קיבלתי  החדשות, 
כמה  ידעתי  ואפילו  אישי  באופן 
היא  ואיך  אחת  לכל  יש  ילדים 

מסתדרת עימם ביציאה לעבודה".
לידיה: "גדלנו מאז, והיום יש מפקחת 
חדשות.  אחיות  לקלוט  שתפקידה 
לוקחות  אחראיות  אחיות  בנוסף, 
מראיינות  הן  בהחלטה.  חלק  כיום 

לא  הסכמתן  וללא  אותן,  בוררות  המועמדות,  את 
תתקבל אחות חדשה. בניגוד לעבר, יש כיום קושי 
הבוגרות  על  תחרות  יש  חדשות.  אחיות  לגייס 

הצעירות בין בתי החולים".
'נלחמנו' על האחיות. להיפך,  לא  "בתקופתי  גניה: 
לא היו תקנים, ואחיות המתינו בתור מספר חודשים 
על מנת להתקבל לבית החולים. רוב הבוגרות היו 

אז ילידות הארץ".
הרבה  הסיעוד  למקצוע  מצטרפים  "כיום  לידיה: 
יודעים  יותר,  דעתניים  הצעירים  הבוגרים  אחים. 
תמהיל  מקצועית.  מבחינה  פניהם  לאן  בדיוק 
האחיות כולל ברובו אחיות אקדמאיות ומוסמכות. 
כמעט שאין אחיות מעשיות, ובכל מחלקה גדלה 

כמות כוח העזר המיומן".
יש גם שוני בסדר ובניקיון?

גניה: "החינוך הראשוני שלי היה שיש לסדר את 
המצעים על מיטת החולה עם 'פינה'. אחות אחראית 

היתה מעבירה אצבע ובודקת האם יש אבק".
אמנם  מגניה,  קיבלתי  הללו  הערכים  "את  לידיה: 
אין פינה בסדין, אך יש סדין במבינו שחייב להיות 
אינה  המטופל  של  שמיטתו  לי  מפריע  מתוח. 
מסודרת ומתוחה, או כשיש כיסא במעבר. בעצם, 
זו הייתה ההתחלה של נושא בטיחות המטופל, רק 

שלא הגדרנו זאת כך..."
וההבדלים בלבוש של האחיות?

גניה: "מדים של אחות כללו חבישת 'קאפ'. האחות 
לבשה לבן בלבד - שמלה לבנה מגוהצת, נעליים 

היום

אז

לידיה ריחני )משמאל( וגניה לבני: הסיעוד אז והיום

30 שנה
לוולפסון
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 שלום לכולכם,
אני שמחה להמשיך ולשתף אתכם בסיקור 
של העשייה בבית החולים, כפי שפורסמה 

בתקשורת בחודשים האחרונים. כולכם 
מוזמנים להעביר אלי מידע שוטף על הנעשה 

בסביבת עבודתכם בבית החולים, על מנת 
שנוכל לשתף בכך את כלל הציבור הישראלי.

ניתן ליצור עמי קשר בכתובת המייל 
 dvorasz@zahav.net.il
או בטל' 050-7895201.

בברכת שיתוף פעולה פורה,

דבורה שרר
מנהלת יחסי הציבור 
ויועצת התקשורת של ביה"ח וולפסון

2010 בתקשורת: 
אנחנו על המפה!

האם שתתה סירופ, 
התינוק נולד "מכור"  

אם בריאה מחולון ילדה תינוק בריא, שסבל 
הרופאים  גמילה.  תסמונת  של  מסימנים 
שיעול  נגד  צמחי  שסירופ  גילו  בוולפסון 
שנטלה האם, עבר לתינוק דרך החלב, וגרם 

לו להתמכרות. 

מחקר ישראלי: תוספי 
 C-ו E מזון עם ויטמין

טובים ללב  
מצא:  בוולפסון  שנערך  מחקר 
ויטמינים  המכילים  מזון  תוספי 
מפחיתים  חמצון  נוגדי  ומינרלים 
לחץ  ואת  בדם  הסוכר  רמות  את 
הדם ובכך מגינים על כלי הדם והלב 

ומסייעים במניעת התקף. 

כחוט השערה
לאחר  לאשפוז  מגיעים  תינוקות 
ששערות מראשה של האם נכרכו 
חודש  "אין  אצבעותיהם.  סביב 
מקרה  לפחות  רואים  לא  שאנו 
אילן דלאל,  ד"ר  כזה", אומר  אחד 
מנהל מיון ילדים בוולפסון. "חשוב 
מאוד להדריך את ההורים", אומרת 
אילונה ברנץ, אחות אחראית במיון 

ילדים, שערכה מחקר בנושא.

סטודנטיות לסיעוד יעבדו בוולפסון 
- מהיום הראשון ללימודים

וולפסון והמכללה  יוזמה של ביה"ח  תוכנית חדשה, פרי 
לסיעוד  לסטודנטים  מאפשרת  לישראל,  האקדמית 
מהיום  החל  עזר  ככוח  החולים  בבית  לעבוד  להתחיל 
חשיפה  המטרה:  שכר.  תמורת    - ללימודים  הראשון 

לעבודה כבר בהתחלה.

תקועים בפקק? 5 תרגילים 
להגמשת השרירים  

יום,  בכל  ברכב  ממושכת  ישיבה 
דבר  לא  היא  פעמי,  חד  באופן  ואפילו 
שחייבים לסבול ממנו. ד"ר זאב פלדברין, 
מסביר  וולפסון,  מבי"ח  מנתח  אורתופד 
תרגילי  ה"קרלטיס",  את  תנצלו  כיצד 
להגמשת  ברכב,  וקלים  פשוטים  כושר 

השרירים והזרמת הדם.

בגלל נשירת שיער האם: 
התינוקות הובהלו למיון

שמונה תינוקות נזקקו לניתוח בחודש האחרון 
בשל עצירת דם והתנפחות. הסיבה: שערות 
מחקר  אצבעותיהם.  סביב  נכרכו  האם  של 
חדש של וולפסון מעלה כי 65% מההורים כלל 
לא ידעו על התופעה. "אין חודש שאנחנו לא 
רואים לפחות מקרה אחד כזה", אומר רופא 
למוסף "זמנים בריאים" של "ידיעות אחרונות". 

29.8.10 Ynet  

28.11.10 Ynet  

28.10.10 Ynet  

15.9.10 Ynet  

5.9.10 Nrg  
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תינוקות קטנים, 
עבודה גדולה

נערך  הוקרה  אירוע 
לכבוד המתנדבות בביה"ח 
עבודת  העושות  וולפסון, 
יילודים  במחלקת  קודש 

וטיפול מיוחד ביילוד.

הסינים עושים כבוד
לאומית  לידידות  הכבוד  מדליית 
הוענקה בכנס בין-לאומי בבייג'ינג 
שבסין לד"ר ליאור ששון מוולפסון 

)בתמונה, משמאל(.

המבקר מבקר
מבקר המדינה מיכה 

לינדנשטראוס ולשכתו ביקרו 
במרכז הרפואי וולפסון וציינו 

באופן מיוחד כי התרשמו לטובה 
מבית החולים ומפעילותו.

אודיטוריום 
לזכר ספירית  

אולם סמינריונים נחנך 
על  וולפסון  בביה"ח 
לב-רן  דוד  פרופ'  ידי 
לזכר אשתו הדוגמנית 

ספירית פרידמן. 

שלושה ילדים מהאיטי
ינותחו בישראל  

ילדים מהאיטי,  ז'אן פרנסואה וג'קלין, שלושה  סטפני אן, 
סובלים ממום בלב שלא מאפשר להם לבצע כל פעילות 
שלושתם  חדשה:  תקווה  להם  נותנים  בוולפסון  גופנית. 
ינותחו בקרוב, ויחזרו להאיטי כדי לרוץ ולשחק ככל הילדים. 

סטפני בת ה-12: "החלום שלי הוא לשחק כדורעף". 

חדרי כושר בחוץ: איך
להתאמן וממה להזהר  

לא חייבים להוציא אלפי שקלים בשנה 
להתאמן  יודעים  רק  אם  מכונים,  על 
מישל  הציבוריים.  הכושר  בחדרי  נכון 
דור יצא לספינינג באוויר הפתוח וגייס 
את ד"ר זאב פלדברין, אורתופד מנתח, 
שיסביר איך להתאמן בריא גם בחוץ - 

מבלי להיפצע. 

בן שנה בלע כדור פלסטיק - 
אחיו בן ה-5 הצילו

אלעד כהן שיחק בכדור של אחיו ובלע אותו. נעם 
אביו.  את  והזעיק  הנחנק  באחיו  הבחין  ה-5.5  בן 
אלעד הובהל כשהוא במצוקה נשימתית לוולפסון, 
שם הוצא הכדור מעומק הלוע. הרופא: "אם הכדור 

היה קטן יותר, הוא היה חודר לקנה הנשימה". 

צלילים של נתינה
גייס  חולון  בתיאטרון  גאלה שנערך  ערב 
שקלים  מיליון  כחצי  של  בסך  תרומות 
וולפסון.  הרפואי  למרכז  חדיש  ציוד  לרכש 
את הערב, שנערך במסגרת פסטיבל "צלילי 
ילדות", הנחה גדי סוקניק, והופיעו בו סימפונט 
דוד  והזמר  שוחט  גיל  של  בניצוחו  רעננה 
שרי  דנקנר,  נוחי  היו  המוזמנים  בין  ד'אור. 
אריסון, עמוס שפירא, יאיר לפיד ושרון איילון.

8.11.10 Ynet  

18.9.10 Ynet  

29.8.10 
TheMarker  

16.9.10 Ynet  

16.9.10 Jerusalem Post 

ידיעות אחרונות חולון 29.10.10

השקמה 13.10.10

השקמה 20.10.10

השקמה 3.11.10

2010

גלובס 27.9.10

30 שנה
לוולפסון
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ניתוח בוולפסוןניתוח בדונולוצוות אחיות דונולו ב' סיום קורס כוח עזר בסיעוד

סיעוד רב-תרבותי בוולפסוןחדר אחיות, בי"ח יפומעבדות בנק הדם דאז

וולפסון, הפגייהדונולו, מחלקת ילדיםעושים "שתייה" בדונולו ב'

וולפסון ירוק ופורחבית החולים בבנייהביקור רופאים בדונולו

סדנה לילדים סוכרתיים בוולפסוןדונולו, מחלקת ילדים

"לחיים" עם שמוליק רוזנברגהפסקת אוכל בדונולו

מחקר בוולפסון כיום

צוות פנימית ב' כיום

מפגש גימלאים בוולפסון

חוגגים פורים בוולפסוןחוגגים פורים בצהלון

איור של ד"ר אורן בלומנפלדאיור של שמוליק רוזנברג

אז והיום
30 שנה
לוולפסון


