


קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות

עמית יקר,

בשנים עברו נשלח אליכם טופס "בקשת הצטרפות לקופת גמל", אשר על כל עמית בקופת גמל 
חלה החובה למלאו, תוך ציון פרטים אישיים עדכניים, שקילת מינוי מוטבים וכו'.

חשוב לציין, כי מילוי הטופס הינו חשוב לעדכון פרטיך ולטובתך, וכי אין במילוי הטופס ושליחתו 
משום שינוי במועד ההצטרפות המקורי ו/או פגיעה כלשהי במעמדך, בוותק או בכל זכות שהיא 

 בקופת הגמל.

עמיתים רבים עדיין חסרי טופס הצטרפות ולכן נבקשכם לפעול במהירות להסדרת הנושא אל 
מול משרדי הקופה.

חשוב מאוד!

משיכת כספים מחשבון בקופת גמל )כולם או חלקם( טרם מועד הזכאות למשיכה - כרוכה 
 בתשלום מס גבוה.

בנוסף, טרם החלטה על העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת - מומלץ לערוך בדיקות 
 השוואתיות לעניין דמי ניהול ותשואות לאורך שנים בין הקופות השונות.

יצוין, כי 'קו הבריאות', המתנהלת כקופת גמל ללא מטרות רווח, גובה דמי ניהול בהתאם 
להוצאות החברה המנהלת, ובכל מקרה - אינה גובה דמי ניהול מהפקדות עמיתים.

עמית שלא מקבל דוחות כספיים לביתו מתבקש ליצור קשר עם מזכירות החברה לצורך עדכון 
כתובת למשלוח דוחות רבעוניים/שנתיים.

בהמשך ובהתאם לנקבע בהסכם הקיבוצי החל משנת 2013 יועלו ההפרשות של העובד ושל 
המעסיק בהפרשות עבור ע"נ כך שהעובד יפריש 6% והמעסיק 7% ]לחלק מהעמיתים ההפרשה 

היא לפנסיה הצוברת[.

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת העמיתים
,kavhabriut@012.net.il בטלפון 03-6090305, בפקס 03-6956639, או בדואר אלקטרוני

כתובת: 'בית האחות', ויצמן 14, ת"א
www.kavhabriut.co.il :לפרטים רבים נוספים, ולהורדת הטפסים השונים, מוצע להיכנס לאתר הקופה בכתובת
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אחיות ואחים יקרים,
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האחים והאחיות בישראל

האחות בישראל אוקטובר 42013

בימים אלה מתכנסת וועדה ציבורית בראשות שרת הבריאות ח"כ יעל גרמן, על מנת לבחון את הדרכים לחיזוק 
הרפואה הציבורית בישראל.

בטרם מכריעים בדבר הדרכים להעצמת הרפואה הציבורית בשראל, יש קודם להכיר בהכרח בשמירה ובביצורה 
של הרפואה הציבורית, שהם אינטרסים מרכזיים של כל אזרח במדינת ישראל, באשר הוא.

לפעמים נדרשת עבודה מאומצת כדי לדלות את הנימוקים והטיעונים המנצחים לתמיכה בעמדתך, הפעם, כאילו 
נכתבו ותוכננו הדברים מראש, בעוד כולם דנים על הרפואה הציבורית, התגלו נגיפי הפוליו, ששוב, הדגימו לעיני 

כל את החשיבות המכרעת בקיום תשתית ציבורית רחבה, ראויה ואיתנה במערך הבריאות.

האחיות מכל רחבי הארץ -  מדן ועד אילת - בכל מערכת הבריאות בישראל – בריאות הציבור, הקהילה ובתי החולים, 
נרתמו כאיש אחד למאמץ הלאומי, והחלו באחד מהפרויקטים הלאומיים הגדולים, המסובכים והמשמעותיים שהיינו 

עדים אליהם בישראל בשנים האחרונות.

מאות אלפי ההורים, כמו גם כל בעלי התפקידים בכל הדרגים שערכו סיורים רבים בשטח, גילו, שוב, את תפקידה 
המרכזי של האחות במערך הסיעוד ובריאות הציבור, ובד בבד, את המקצועיות, המסירות והנחישות של האחיות 

בישראל. 

בהקשר זה, במאמר מוסגר נציין, כי במהלך חודש יולי החולף הכרזנו סכסוך עבודה בדרישה להפסיק את ההפרטה 
של בריאות התלמיד. כתוצאה מהפעולה הארגונית של הסתדרות האחיות, ובהסכמה עם שרת הבריאות, התכנסה 
וועדה מקצועית משותפת של משרד הבריאות יחד עם הסתדרות האחיות, אשר מסקנתה המרכזית היא כי יש 

להשיב לאלתר את שירות בריאות התלמיד חזרה לידי המדינה, ויפה שעה אחת קודם. 

ועוד בנוגע למבצע החיסונים. משך שנים תושבי הארץ נחשפים וחשים את מרכזיותה של האחות ברפואה הדחופה 
ומערך האשפוז, ואולם, הפעם התייצבה אחות בריאות הציבור והקהילה במלוא הדרה ומקצועיותה - בעת המשבר 
נגלתה תושייתה וחשיבותה של אחות בריאות הציבור והקהילה, ועל כך מגיע לאחיות במערך המונע תודה על 

התרומה האדירה והנוספת למיצוב המקצוע שלנו – מקצוע האחות.



שליחות  תחושת  מתוך  מאמץ,  לכל  ומוכנות  תרחיש  לכל  נכונות  אנחנו  קריאה  שביום   - שונות  שאנחנו  הוכחנו 
ואחריות מקצועית, שכמעט אין בנמצא בימים ציניים אלו, וזהו הפן המיוחד שהופך את העוסקות במקצוע שלנו 

לטובות וראויות.

כאן המקום להודות גם לכל האחיות שיצאו ממקום עבודתן הקבוע, והתגייסו לטובת בריאות ילדי ישראל ללא תנאי, 
ותוך שהן מוכיחות לכולם שקיימת חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה לקיומן של האחיות בתוך המערך הציבורי, 

הנכון ליום פקודה, בצורה המיטבית ביותר.

לסיכום, אין צורך להכביר במילים ביחס לחשיבות הרפואה הציבורית - את חשיבות הימצאותו של מערך הבריאות 
החודשיים  מהלך  שהתרחש  הפוליו  חיסוני  בפרויקט  ספק,  לכל  ומעל  ניצחת  בצורה  הוכחנו,  ציבוריות  בידיים 

האחרונים.

מכאן, בסופו של יום, מה שנדרש מהקברניטים, ביחס לחיזוק הרפואה הציבורית, הוא פשוט ביותר- להעמיד בידי העובדים 
הנפלאים של מערכת הבריאות את המשאבים הפיזיים ואת כוח האדם המספיק – שפירושם כסף -  כדי שיוכלו ליתן את 

הטיפול בהתאם לעקרונות והערכים עליהם חונכנו. 

ייבוש מערכת הבריאות הציבורית, ובמקביל ניצול משאבי הרפואה הציבורית לטובת הרפואה  נדגיש, כי המשך 
הפרטית, תביא במהרה לחיסול הבריאות הציבורית השוויונית, ותדרדר את כולנו אל עבר תהום של רפואה, בה 

השיקול הרפואי והסיעודי נסוגים בפני שיקולים כלכליים כספיים.

גאה על פועלכם ועל תרומתכם,
אילנה כהן

על זכיתה במלגת חוקר מטעם הרשת למצוינות
בחקר מדעי המוח שהוקמה על ידי חברת טבע 

ויולט היא ראש חטיבת סיעוד המבוגר
בבית הספר לאחיות שינברון המרכז הרפואי תל אביב

 ודוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב

ברכות לויולט רוזני

עלי והצליחי, והמשיכי לעשות חיל.
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חנה שצמן

משולחן העורכת
ואת המועקה. הלחות המעיקה תפנה, עד מהרה, מקום לטל  עימו את השרבים  ולקחת  עומד לחלוף  קיץ  עוד 
המבורך, ולאלה שעדיין לא שמו לב, הבוקר מתחיל כל יום קצת יותר מאוחר, וגם השמש שוקעת יותר מהר. עדיין 
לא ראיתי חצבים, אבל אני מקווה שעולם כמנהגו נוהג, וגם השנה יגיחו החצבים בעקבות התמרים, הרימונים ושאר 

פירות הסתיו, שעימם נוכל לחגוג את חגי תחילת השנה.
מתוך ציפייה לעתיד טוב יותר, אני גאה להציע לכם את הגיליון החדש, מס' 193, של "ביטאון האחות בישראל",  ובו 
אסופה של מאמרים מרתקים: האם לנטייה המינית של מטופלות יש השפעה על היחס הרפואי והסיעודי שלהם 
הן זוכות במהלך ההיריון והלידה? כיצד משפיע הסגל הסיעודי על בחירת היולדת בביות לאחר לידה? מה מאפיין 
את החולים הסובלים מפצע קשה ריפוי וכיצד הוא משפיע על איכות חייהם? כיצד תופסים ילדים חולי סוכרת את  
תפקיד המטפלים בבישור בשורה מרה?  אלה הן אך מקצת השאלות שהמאמרים החדשים ינסו לענות עליהם. 
בנוסף, תוכלו לקרוא על השגי האקרדיטציה בשיבא ועל חוויות האקרדיטציה מנקודת ראות של בן משפחה של 
אחות, על בניית עתודה ניהולית  בסיעוד פסיכיאטרי; על תפקיד בודקת הטהרה במגזר החרדי, וכמו שהבטחנו 

בגיליון הקודם - על מוות נוסח אמריקה.
כנס האחיות הבינלאומי )ה-ICN(, ה-25 במספר, שהתקיים השנה באוסטרליה, יצא הפעם בנייר עמדה הקורא 
לאחיות לקחת חלק פעיל בהכוונת מטופלים להפסקת עישון, מתוך תקווה שעד שנת 2040 נחייה כולנו בעולם 
נטול סיגריות ועישון. מעניין אם אתם תהיו חלק מהתנועה שתפעל למניעת עישון. נשמח לשמוע על ניסיונות פוריים 

בתחום.
וירוס הפוליו הציב אתגרים בפני אחיות בקהילה. כולי תקווה, כי בגיליון הבא נוכל לקרוא על התנסותן. בינתיים 

.)HPV( נשמע על עמדת אימהות כלפי חיסון בנותיהן  נגד נגיף הפפילומה

הנחיות לכתיבת מאמרים
את כתב היד יש לשלוח למערכת בטאון "האחות בישראל", הסתדרות האחים והאחיות, 
בית ההסתדרות, בניין ב', רח' ארלוזורוב 93, תל אביב 62098, בארבעה עותקים מודפסים 
על דף A4 ברווח כפול, בשוליים של 3 ס"מ בכל צד. כן יש לשלוח גרסה זהה בדואר 
אלקטרוני לעורכת העיתון, חנה שצמן: Isreali.nurse@gmail.com יש לצרף למאמר 
בו את שם המאמר, שמות המחברים, את התואר  ולציין  נפרד  את עמוד השער בדף 
וכן כתובת, כתובת  ובאנגלית.  האקדמי וההשתייכות המוסדית של הכותבים בעברית 

דואר אלקטרוני ומספרי טלפון להתקשרות.
המאמר ייכתב בגופן דויד בגודל 12 ואורכו לא יעלה על 3,000 מילים. כולל התקציר. 
הפסיכולוגים  אגודת  של  הפרסום  במדריך  המפורטים  הכללים  לפי  ייכתב  המאמר 

 .APA - האמריקנית
לוחות, תמונות ותרשימים: מומלץ לצרף תמונות רלבנטיות לנושא המאמר. על התמונות 
להיות באיכות גבוהה. ניתן לצרף טבלאות ושרטוטים, על רקע לבן, רק אם הם מוסיפים 
להבנת הכתוב, ולא חוזרים על מידע שפורט בטקסט. את הטבלאות והתצלומים יש לצרף 

.PPT או בפורמט Jpeg בנפרד בפורמט
APA. יש  רשימת מקורות: רשימת המקורות תיכתב לפי הכללים המפורטים במדריך 
לנהוג חסכנות במספר המקורות שבהם נעשה שימוש ולהקפיד על התאמה מלאה בין 
הופעתם ברשימת המקורות. רשימת המקורות  לבין  האזכורים של המקורות בטקסט 

בסוף המאמר תסודר לפי א"ב של שמות המחברים )עברית לפני לועזית(. 
כללים אתיים: שמירה על כללי אתיקה בפרסום מהווה נדבך חשוב לקידום מקצוענות.

כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי, לקבל אחריות מלאה על תכני 
המאמר, ולעמוד באמות מידה המפורטות להלן:

פעיל . 1 באופן  השתתף  או  למאמר  שהובילה  העבודה  את  ותכנן  הרעיון  את  הגה 
ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם. 

ולעריכה . 2 ובממצאים,  בספרות  לדיון  משמעותי  באופן  תרם  או  בכתיבה  השתתף 
של המאמר.

אישר את הגרסה הסופית. . 3
עמדה ניהולית, גיוס נבדקים, איסוף נתונים או ניתוחים סטטיסטיים, חשובים ככל שיהיו, 
לציין  ניתן  המאמר.  כותבי  ברשימת  "מחבר"  במעמד  להיכלל  נימוק  כשלעצמם,  אינם, 
אנשים שתרמו למחקר אך אינם עונים להגדרה של "מחבר", במסגרת סעיף ייעודי להכרת 
אותו המחבר  יופיע שמו של  הכותבים  כי בראש רשימת  תודות בסוף המאמר. מקובל 

שתרומתו לקיום המחקר/הפרסום המדעי הייתה הרבה ביותר והמכרעת בערכה הסגולי. 
המאמר יישלח לפרסום בצירוף מכתב לעורך בנוסח כדלקמן: "הנני מאשר שהשתתפתי 
כללי  נשמרו  כי  מצהיר,  הנני  לפרסום.  נשלח  הוא  ובהסמכתי  המאמר  של  בחיבורו 
האתיקה לשם הבטחת אמון הקהילייה המקצועית והציבור במחקר ובפרסום בסיעוד". 
כל המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. ללא אישור 

הנ"ל המאמר לא יפורסם. 
נמסר  המאמר  אם  בעברית.  לפרסום  נמסר  שטרם  מאמר  לעיון  תקבל  המערכת 
בבטאון  אור  ראו  כך. מאמרים שכבר  על  ליידע את המערכת  יש  בלועזית,  לפרסום 
האחות בישראל, מותר לפרסמם בכתב עת מקצועי אחר, באישור בכתב מהמערכת, 
תוך אזכור עובדת הפרסום הקודם בבטאון האחות בישראל. מומלץ להימנע מניסוח 
מגדרי בטקסט )העדיפו "ראו לוח 1" על פני "ראה לוח 1 או במקום היא או הוא, ניתן 

להשתמש בלשון רבים: המטופלים; החולים... וכו'
תהליך השיפוט והפרסום: בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד מסתייעת המערכת 
בחוות דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי. יתכן כי 
המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי 

שיצורפו אליהן. המאמרים יעברו במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון. 
המאמר  בנוסח  אחרת  טעות  או  דפוס  טעות  שיבוש,  לכל  אחראית  אינה  המערכת 
שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות או גרסאות קודמות של המאמר, 
בין שהוא מודפס ובין שהוא במדיה דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה 

שולחת תדפיסים למחברים. 

קריאה מהנה
הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות וברכות חמות לתחילתה של שנה חדשה

במנורה מבטחים

לקביעת פגישה לתכנון פנסיוני חינם במקום עבודתך:

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי הסתדרות האחים והאחיות, 
ב“מבטחים החדשה“, מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה תרומה 

משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

האמור אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.    
דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת הביטוח הרלבנטית 

ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. הטבות לבני משפחה מקרבה ראשונה בתנאי שאין הסדר הטבות עם המעסיק.

והיציבה בישראל עם נתח שוק של 37%: מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה 
   כ- 950,000 מבוטחים    כ- 26,000 חברות ועסקים   הון צבור של כ- 50 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות
 www.menoramivt.co.il    mmp@menoramivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם.

גם בני משפחה מדרגה ראשונההידעת?
ראשונה, זכאים להטבה

Ttova@menoramivt טובה צרפתי 03-7555912  |   .co. i l
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הקשר בין עמדות רופאים ואחיות כלפי הנטייה המינית
לבין איכות הטיפול בנשים לסביות

 תקציר
לאחרונה נוצר מצב שבו משפחות רבות 
נוצרות על ידי הורים שהם הומוסקסואלים 
ההורות  תופעת  בישראל  גם  בגלוי.  
בקרב הזוגות החד-מיניים, נרחבת מאוד. 
נוצר  ההומוסקסואלי  בום"  ה"בייבי 
תופעות:  מספר  של  משילוב  כתוצאה 
ההומוסקסואלים,  לשחרור  התנועה 
הומוסקסואלים  גברים  שהעצימה 
ונשים לסביות והעניקה להם כוח להיות 
בסובלנות  שיפור  לחייהם;  ביחס  גלויים 
ההומוסקסואליות  כלפי  החברה  מצד 
המשפטיים  המחסומים  והתרופפות 
כלפי הורות הומוסקסואלית; התפתחויות 
בתחום הרפואה, שיצרו מגוון דרכי רבייה 
חלופיות, המאפשרות לזוגות חד-מיניים 

ללדת ילדים. 

הורות חד-מינית לרוב כרוכה בהתערבות 
הפוריות  ביחידות  שמתבצעת  רפואית, 
בקהילה.  האישה  ובמרכזי  בבתיה"ח 
במקומות אלה נפגשות הנשים הלסביות 
וכמו  רפואי,  וצוות  סיעודי  צוות  עם 
מטופלות הטרוסקסואליות אף הן חשות 
המוענק  הטיפול  איכות  את  ואומדות 
להן.  מפגש הרופאים והאחיות עם נשים 
לסביות, העוברות טיפולי פוריות, חושף 
את הצוות הרפואי להתמודדות עם נשים 
לעיתים  המרכזי.  לזרם  שייכות  שאינן 
ללקוחות,  שירות  מעניק  המטפל  הצוות 
המשקף את ערכיו, ולפעמים נותן שירות 
לבחון  אותו  שמאתגרות  למטופלות 
מחדש כיצד הוא מגדיר משפחה. על אף 
העובדה שהצוות רצוף כוונות טובות, הוא 
תרבותיים,  ובמחסומים  במבוכה  נתקל 
ודתיים  חינוכיים, תקשורתיים, חברתיים 
הטיפול  איכות  על  המשליכים  רבים, 

בתקופה הסב-לידתית. 

בנוסף לאמור, בספרות שנסקרה צוין, כי 
אנשי רפואה ומקצועות הבריאות מקבלים 
הכשרה מועטה בנושא צרכים בריאותיים 
ועבודה  הומוסקסואלית  אוכלוסייה  של 
הרפואיים  הצרכים  כנגזרת,  עמה. 
אוכלוסייה  של  המיוחדים  והסיעודיים 
מסקירת  הולם.  מענה  מקבלים  אינם  זו 
המחקרים  מעטים  כי  עולה,  הספרות 
שבדקו את איכות הטיפול בקרב לסביות. 
המטופלות  כי  הודגם,  שונים  במחקרים 
בפני  להיחשף  רוצות  היו  הלסביות 
הצוות המטפל, לו ידעו, שהדבר לא יפגע 
המטופלות  רוב  עמו.  היחסים  במערכת 
שחשפו את נטייתן המינית, העריכו את 
איכות הטיפול כגבוהה יותר. כמו כן, על 
פי הספרות, נוכחות טיפול רפואי וסיעודי 
בתקופה  הלסביות  במשפחות  תומך 
חוויית הנשים  הסב-לידתית שיפרה את 
יכולת  בעלת  והייתה  ובלידה  בהיריון 
בשיפור  הארוך  לטווח  תועלת  להפקת 

בריאות  הנשים. 

 הקדמה
המערב  בארצות  רווחת  האחרונה  בעת 
חד- שהם  זוג  בני  שני  שבה  תופעה, 

ומקימים  ילדים  יולדים  בגלוי,  מיניים 
ההורות  תופעת  בישראל  גם  משפחות. 
ויחידים,  זוגות  זו,  אוכלוסייה  בקרב 
מתרחבת מאוד. מבחינה חברתית הורות 
"נתיב  מהווה  חד-מיניים  זוגות  בקרב 
על  קבלתם  ומאפשרת  לחברה  כניסה" 
זו  בדרך  בנוסף,  והמשפחה.  ההורים  ידי 
מהארון".  "היציאה  השלמת  מתקיימת 
מבחינה אישית, הורות כוללת גם הגשמה 
ליצירת  ותשוקה  ביולוגי  דחף  וסיפוק, 
 Purewal & van den Akker,( משפחה 
נשים  בקרב  חד-מינית  .הורות   )2007
ידי  על  מבחירה  לרוב  מושגת  לסביות 

הפריה גם בהיעדר בעיות המונעות השגת 
כרוכה  היא  ולכן  טבעי,  באופן  היריון 
שמתבצעת  רפואית,  בהתערבות  בד"כ 
ובמרכזי  בבתי-חולים  הפוריות  ביחידות 
האישה בקהילה. במקומות אלה נפגשות 
וצוות  סיעודי  צוות  עם  הלסביות  הנשים 
לסביות  נשים  עם  הצוות  מפגש  רפואי. 
אותו  חושף  הסב-לידתי  הטיפול  במהלך 
לזרם  להתמודדות עם קהל, שאינו שייך 
המרכזי, ותהליך זה יכול להשליך על אופי 
הטיפול  איכות  ואיכותה.  האינטראקציה 
הניתן לנשים לסביות בתקופה זו, עשויה 
להשפיע על חוויית ההיריון והלידה ואף 
על הקשרים של נשים אלה, קשרים קצרי 
טווח ואף ארוכים, עם מערכת הבריאות. 
המקצועית  הספרות  נסקרת  זה  במאמר 
והנפשיים  הרפואיים  בצרכים  העוסקת 
של אוכלוסיית הנשים הלסביות המנסות 
רופאים  של  עמדות  רקע  על  להרות, 
כלפי  הרפואית  במערכת  ואחיות 
איכות  על  והשלכותיהן  זו  אוכלוסייה 

הטיפול בתקופה הסב-לידתית. 

באופן  שימש  לסבית  המושג  רקע: 
שתשוקתה  אישה,  לתיאור  מסורתי 
גופנית  רגשית,  מבחינה  מכוונת 
 Goldberg,( אחרת  לאישה  ואינטימית 
2006(. הספרות מראה, כי בין כלל הנשים 
18-59, שקיימו  בגילים   בארצות-הברית 
המינית  הנטייה  שכיחות  מין,  יחסי 
 Fujie, Maya(  1.4-2.6% הינה  הלסבית 
Lauri, 2010 &(. בסקר שנערך באנגליה 
הגדירו  מהנשים   5.6%  ,2007 בשנת 
 Hayes, Chakraborty,( כלסביות  עצמן 
 McManus, Bebbington, Brugha,
סביר   .)Nicholson, & King, 2012
גבוהים  האמיתיים  המספרים  כי  להניח, 
בהרבה מאלה המדווחים בספרות, מאחר 

;MSc, PhD 2ד"ר תלמה קושניר ;RN, MA 1שרונה צור פלד
1רכזת פיתוח מקצועי ובריאות נשים מחוז שו"ש, שירותי בריאות כללית; 2מנהלת המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
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במחירים  כרוכה  החוצה"  ש"יציאה 
למיטב  משמעותיים.  ורגשיים  חברתיים 
נתונים  עדיין  פורסמו  לא  ידיעתנו, 
בישראל.                                                                                                                                           הלסביות  הנשים  שיעור  לגבי 

בגיל  רבות  לסביות  לסבית:   הורות 
הפוריות שואפות להיות אימהות ולייסד 
הכוללת  "מסורתית",  משפחתית  יחידה 
 Amato &( וילדיהן  אימהות  שתי 
נשים  בקרב  הורות  ואכן,   .)Jacob, 2004
לסביות קיימת כיום בשיעור לא מבוטל. 
בארצות- לאחרונה  שפורסם  במאמר 

שנערך  האוכלוסין  מפקד  לגבי  הברית 
כי  נמצא   ,2000 בשנת  בארצות-הברית 
בני  של  הינם  הבית  ממשקי  אחוז  חצי 
מהמשפחות  כמחצית  מין.  מאותו  זוג 
כמו  לסביות.  משפחות  היו  החד-מיניות 
אחוזים ממשקי  ושלושה  בכשלושים  כן, 
ילד מתחת  הבית של הלסביות מתגורר 
סביר  כאן  גם   .)Smith, 2011(  18 לגיל 
גבוהים  העדכניים  שהמספרים  להניח, 
בהרבה מהאומדן הנ"ל, מאחר שבארצות 
כרוכה  עדיין  חד-מיניות  המערביות, 
 2012 בשנת  שפורסם  בסקר  בתיוג. 
הנשים  ששיעור  עולה,  בארצות-הברית 
לגיל  מתחת  ילדים  המגדלות  הלסביות, 
שאינן  הנשים  בקרב  לשיעור  זהה   ,18
לא  בישראל   .)Gary, 2012( לסביות 
שיעור  לגבי  רשמיים  נתונים  קיימים 

משקי הבית של בני זוג מאותו מין. 

הינה  לסביים  זוגות  בקרב  הורות  כיום 
פריון  טכנולוגיות  קיום  של  נגזרת 
החברתית  בסובלנות  שיפור  מתקדמות, 
המשפטיים  המחסומים  והתרופפות 
כלפי הורות זו, מדיניות פתוחה יותר של 
בקרב  הורות  והופעת תרבות של  אימוץ 
 Weber,( הלסביות  של  הצעיר  הדור 
2011(. האמצעים להגשמת הורות לסבית 
חוץ-גופית,  זרע, הפריה  כוללים: תרומת 
משותפת,  הורות  לצורך  התקשרות 
פונדקאות ואימוץ. בנוסף, אימהות שהיו 
ביחידה משפחתית הטרוסקסואלית לפני 
לשותפות  ילדיהן  להביא את  יכולות  כן, 

 .)Lewallen, 2006( עם בת הזוג

להתעברות,  הקיימות  האפשרויות  מבין 
הבחירה  הינה  זרע  שתרומת  נמצא 
הלסביות.  הנשים  רוב  על  המועדפת 
בין שמונים  כי  דיווח,   Buchholz  )2000(
ושבעה למאה אחוזים מהנשים הלסביות 

תרומת  באמצעות  להתעבר  בחרו 
הרשות  פי  על    .)Bucholz, 2000( זרע 
הבריטית להפריה ואמבריולוגיה, במהלך 
טיפולי  שיעור   2000-2005 השנים 
ארבעה  פי  הוכפל  החוץ-גופית  ההפריה 
שניים  פי  לעומת  לסביים  זוגות  בקרב 
 Samani, Dizaj,( יחידניות  בנשים  וחצי 
 .)Moalem, Sayed, & Aliadeh, 2007
בקרב  הפוריות  טיפולי  הצלחת  שיעורי 
נשים לסביות הפונות לקבלת תרומת זרע, 
נשים  של  ההצלחה  לשיעורי  מקבילים 
גיל  קבוצת  מאותה  הטרוסקסואליות 
 De Brucker, Haentjens, Evenepoel,(
 .)Devroey, Collins & Tournaye, 2009
בישראל ניתן לראות מגמה דומה, אם כי 
נושא זה עדיין לא נבדק שיטתית. בשנים 
האחרונות עלה שיעור הפניות של נשים 
רווקות בארץ לקבלת תרומת זרע מבנק 
הזרע במאות אחוזים, וגילן הממוצע ירד 
)רביצקי, 2002(.  וחמש  מתחת לשלושים 
מהתרשמות קלינית בקרב עשרות נשים, 
שטופלו במרפאות בקהילה באזור השרון 
כי חלק הארי של צעירות מתחת  עולה, 
בבקשה  הפונות  וחמש,  שלושים  לגיל 

לתרומת זרע הינן לסביות. 

בין  משמעותיים  הבדלים  קיימים 
והטרוסקסואליות  לסביות  אימהות 
ובהכנה  הנולד  ראיית  התכנון,  ברמת 
 Renaud )2007 ( הדרושה להפוך להורה. 
חקרה את החוויות של הנשים הלסביות 
הלידה  ההיריון,  הפוריות,  טיפולי  סביב 
הכנות  שערכו  ציינו,  הנבדקות  וההורות. 
מקיפות להריונות שלהן. הן חיפשו סביבה 
זו  לתקופה  והתייחסו  תומכת  טיפולית 
ביותר  החשובות  התקופות  אחת  כאל 
בחייהן, בשונה מנשים הטרוסקסואליות, 
באופן  כמעט  נעשים  הדברים  שם 

 .)Renaud, 2007( אוטומטי

החלטות  קבלת  של  נוספים  רבדים 
בקרב  בהולדה  המעורבים  והידיינות, 
הזכות  לגבי  הינם: ההתלבטות  הלסביות 
האפשרית  השפעתה  לאימהות,  להפוך 
הבטחת  ילדיהן,  על  ההומופוביה  של 
מעורבותה של בת הזוג בתהליך ההיריון 
או  מין  מיחסי  להרות  האם  והלידה, 
מזרע של תורם. בנוסף, הנשים הלסביות 
מתמודדות עם שאלות הנוגעות לטיפול 
ודנות  התרופתי, הניתן לצורך התעברות 
לעומק מה יהיו התפקידים והאחריות של 

 Dalton( כל אחת מהן לאחר לידת הילד
שעולה  נוספת  שאלה   .)& Bielby, 2000
חלק  תהרה.  הזוג  בנות  מבין  מי  היא, 
מהזוגות בוחרים ללדת יותר מילד אחד, 
על מנת ששתי הנשים יחוו היריון ולידה. 
להשתמש  בוחרות  הזוג  בנות  לעיתים 
שלילדים  כדי  זרע  דגימת  באותה 
משותפת  חלקית  ביולוגית  זהות  תהיה 
 .)McManus, Hunter &  Renn, 2006(
עשוי  ההורות  של  החוקי  האספקט  גם 
הנושאים  הלסביים.  הזוגות  על  להשפיע 
תכנון  המצריכים  העיקריים,  החוקיים 
עם  החוקיים  היחסים  הינם  והתייחסות, 
בת הזוג והיחסים החוקיים בין הילד לאם 
ההיריון  את  ההופך  דבר  הלא-ביולוגית, 
בקרב  מאשר  יותר  למורכבים  וההורות 
 .)Gary, 2012( משפחות שאינן חד-מיניות
נדבך נוסף במורכבות התהליך, הינו גישת 
הלסביות  הנשים  כלפי  המטפל  הצוות 

והשלכתה על איכות הטיפול.             

תפיסת איכות הטיפול: בספרות קיימות 
לאיכות  המתייחסות  רבות,  הגדרות 
איכות  בוחנת  מהן  אחת  וכל  הטיפול, 
של    מקובלת  הגדרה  שונה.  מזווית 
)Brook 2000( מציינת, כי איכות הטיפול 

היא מושג המורכב משני אספקטים:
כלומר,  הטכנית.  האיכות  מרכיב   .1
בקרב  לביצוע  הנדרשות  הפעולות 
לשם  הרפואי,  מהטיפול  כחלק  מטופל 
השגת תוצאים רצויים. לדוגמא: בדיקות, 
שירותים וטיפול. 2. מרכיב אנושי ותרבותי, 
הכולל את איכות הקשר הטיפולי מטפל-
צורכי  זיהוי  ביניהם,  התקשורת  מטופל, 
בקבלת  המטופל  שיתוף  המטופל, 
ההחלטות, אמפתיה, שביעות רצון וכדומה 
 .)Brook, McGlynn & Shekelle, 2000(
להיבטים  ומתייחסת  כוללנית  זו  הגדרה 
הטיפולי  הקשר  לאיכות  גם  כמו  טכניים 
תפיסה  משמעות  תרבותית.  ולרגישות 
מצריך  מיטבי  איכותי  שטיפול  היא,  זו 
הייחודיים  לצרכים  והבנה  רגישות  גילוי 
של קהל הנשים הלסביות ונקיטת מאמץ 
מתמשך מצד הצוות המטפל לזיהוי ומתן 

מענה לצרכים הללו.

נשים  כלפי  הרפואי  הצוות  עמדות 
הטיפול  איכות  על  והשלכתו  לסביות 
מערכת  התייחסות  להן:  הניתן  הרפואי 
מהווה  הלסביות  לאוכלוסיית  הבריאות 
שמהססת  החברה,  של  השתקפות 
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שונות  בדרכים  שבחרו  באנשים,  לתמוך 
עלולה  וכנגזרת,  עבורם,  שנסללו  מאלה 
להשפיע על אופי הטיפול ואיכותו. נראה, 
מאמצי  כלפי  הרפואי  הצוות  שעמדות 
נשים לסביות להרות הן חלק בלתי נפרד 
הומוסקסואליות  כלפי  מעמדותיהם 
המאקרו-חברתי  במישור  כללי.  באופן 
מערכות  של  שמרנית  גישה  ניכרת 
לסביות.  נשים  כלפי  והמשפט  הרפואה 
מודעות  חוסר  קיימים  המטפלים  ברמת 
כאוכלוסייה  זה  בקהל  מוגבלת  והכרה 
היעדר  בריאותיות משלה,  דאגות  בעלת 
הזהות  לגבי  מוטעית  הנחה  פתיחות, 
הטרונורמטיבית  גישה  ונקיטת   המינית 
 Hutchinson, Thompson &(
החשיבה  דפוס   .)Cederbaum, 2006
המניח  וההטרונורמטיבי,  ההומופובי 
שההטרוסקסואליות היא הנטייה המינית 
הציבור  בקרב  דומה  נותר  הנורמטיבית, 
בפרט,  הבריאות  ובמערכת  בכלל  הרחב 
למרות שיותר משלושים שנה חלפו מאז 
הומוסקסואליות  המגדירה  שהאבחנה 
האבחנות  מספר  הוצאה  נפשית,  כלקות 

 DSM. -הפסיכיאטריות האמריקאיות

הצוות  של  הטרונורמטיביות  עמדות 
מהרקע  להתעלמות  מובילות  הרפואי 
החברתי והתרבותי של  הנשים הלסביות 
ופוגעות בבריאות האישה, בהתנסויותיה 
הנוכחית  הבריאות  במערכת  ובחוויותיה 
 McDonald, Mclntyre & Anderson,(
2003(. ניתן ללמוד מהספרות, כי במקרים 
הבנה  חוסר  מגלים  המטפלים  רבים 
הלקוחות  של  הרפואיים  הצרכים  לגבי 
הלסביות. הדבר מתבטא, למשל, בהיעדר 
הפניה לבדיקת הפאפ לגילוי מוקדם של 
שהרופאים  מכיוון  הרחם,  צוואר  סרטן 
מתעלמים לעיתים מהאפשרות שלסביות 
רבות התנסו במערכות יחסים עם גברים 
 Boehmer,( )2002-2007( Hiestand,
בקרב  מחקר  שערכו   ,)Horne & levitt
וביסקסואליות  לסביות  נשים   516
בארצות-הברית, מצאו כי יחסית לנשים 
החד-מיניות  הנשים  הטרוסקסואליות, 
הבריאות,  במערכת  דל  טיפול  מקבלות 
לעיתים  שגרתיות  בדיקות  מבצעות 
"מחוץ"  שהן   וחשות  תכופות  פחות 
במציאת  ומתקשות  הבריאות  למערכות 
רופאים בעלי גישה חיובית. יתרה מזאת, 
הלסביות  מהנשים  שחלק  העובדה  בשל 
וטיפול  מניעה  אמצעי  פחות  צורכות 

הנשים  מאשר  ומיילדותי  לידתי  טרום 
פחות  מופנות  הן  ההטרוסקסואליות, 
ולבדיקות  שגרתי  גינקולוגי  לטיפול 
 Hiestand, Horne & Levitt,( סקר 
לא  להתייחסות  נוספת  דוגמא   .)2007
קהל  של  הבריאותיים  לצרכים  מספקת 
במיעוט מחקרים מבוססי  זה, מתבטאת 
 Eliason, Dibble & Dejoseph  ( ראיות. 
 ,2005-2009 השנים  שבין  ציינו,   )2010
מאמרים   5,000 מתוך  שמונה  רק 
בבריאות  התמקדו  הסיעוד  מתחום 
הביסקסואליות  ההומואים,  הלסביות, 
 Eliason, Dibble &( והטרנסג'נדרים 

.)Dejoseph,2010

מקצועות הבריאות באופן מסורתי קיבלו 
הומוסקסואליות  בנושא  מעטה  הכשרה 
ועבודה עם אוכלוסיית מטופלים הומואים 
מבדיקה   .)Rondahl, 2005( ולסביות 
בישראל  עמיתים  עם  ובירור  ברשומות 
אינה  הלסבית  המינית  הנטייה  כי  עולה, 
המטפלים  ידי  על  רוב  פי  על  מתועדת 
המטפלים  כלומר,  הרפואיות.  ברשומות 
אינם תופסים את הנטייה המינית כנתון 
לכך  הסיבה  רפואית.  משמעות  בעל 
להיות העובדה, שהצוות המטפל  עשויה 
וייחודית  מתאימה  הכשרה  קיבל  לא 

לקהל זה.

הסב-לידתי:  והטיפול  הצוות  עמדות 
היציאה למסע אל ההורות בקרב הנשים 
הנטייה  בחשיפת  לרוב  מלווה  הלסביות 
המינית הלסבית בפני המטפלים. כפועל 
יוצא מכך, הנשים מצפות לתמיכה, קבלה, 
פתיחות, הכרה בנטייה המינית, התייחסות 
בתקופה  זה  לקהל  הייחודיים  לצרכים 
ותוכנית  מידע  ומתן  הסב-לידתית 
 Dalton & Bielby,( מתאימים  טיפול 
Bucholz, 2000;2000(.  ואולם, המציאות 
שונה  ומהפרקטיקה  מהספרות  העולה 
וביסקסואליות  לסביות  נשים  לחלוטין. 
איכותי  טיפול  להשגת  לעיתים  נאבקות 
הכוללת  מורכבת,  תנאים  מערכת  עקב 
הומופוביות  וגישות  מחשיפה  פחד 
 Irwin,(אחרים ומטפלים  האחיות  בקרב 
להורות הטרוסקסואלית,  בניגוד   .  )2007
אינה  לעיתים  לסביים  זוגות  של  הורות 
ידי הצוות הסיעודי  על  מתקבלת בחיוב 
דיווחו  והצוות הרפואי. אימהות לסביות 
על חוויות של אפליה בעת קבלת טיפול 
התנגדות  של  בצורה  בעיקר  מיילדותי, 

 Gartrell,  .למתן ידע לאם הלא-ביולוגית
 Banks, Hamilton, Reed, Bishop &

.)Rodas, )1999
דיווחו   Wilton & Kaufman )2000 (
בסירוב  נתקלו  לסביים  שזוגות  כך,  על 
אמרה,  "המיילדת  ההיריון:  סביב  לטיפול 
אנשים  על  שמעה  לא  מעולם  שהיא 
הוא  כי  הצהיר  שלי  "הגינקולוג  כמונו"; 
ילד";  ילדו  נשים  ששתי  לכך  מסכים  לא 
סטאטוס  את  לראשונה  "כשחשפתי 
היא  הנשים,  רופאת  בפני  שלי  היחסים 
הצהירה,  היא  מאוכזבת.  מאוד  הייתה 
לשקול  לאישה  שאסור  מוחלט,  באופן 
לגבר"  נשואה  היא  אם  אלא  היריון 
תוצאות   .)Wilton & Kaufmann,2000(
מושפעות  ובילדיהן  בלסביות  הטיפול 
מניסיונן במהלך ההיריון והלידה ומהגישה 
המטפלים.  ידי  על  הננקטות  והפעולות 
הטיפול  שתוצאות  ראיות,  קיימות 
המטפלים  כאשר  משתפרות,  בלסביות 
רגישות  ומגלים  בתחום  ידע  בעלי  הם 
לצרכים הייחודיים של הלקוחות הלסביות 

.)McManus, Hunter &  Renn, 2006(

הרפואי  הצוות  ויחס  עמדות  השלכות 
התופעות  אחת  לסביות:  מטופלות  על 
היא  בספרות  המתוארות  הבולטות 
את  מלגלות  הלסביות  הנשים  הימנעות 
באיכות  לפגיעה  מחשש  המינית  נטייתן 
שכארבעים  הדגימו,  מחקרים  הטיפול. 
עד שבעים אחוז מהלסביות שנבדקו, לא 
חשפו את נטייתן המינית בפני המטפלים. 
מאמינות,  מהן  אחוזים  ושבעה  שלושים 
באופן  המינית תשפיע  נטייתן  שחשיפת 
 McDonald, בהן  הטיפול  על  שלילי 

.Mclntyre & Anderson, 1999
גם )Carroll )1999  ציינה כי לסביות רבות 
בפני  המינית  זהותן  את  חושפות  אינן 
שליליות  חוויות  שחוו  לאחר  המטפלים 
קודמות )Carroll, 1999(. במחקר שנערך 
על ידי  )Stevens 1996( נמצא, ששבעים 
דיווחו  מהמשתתפות  אחוזים  ושבעה 
עם  בעבר  שליליות  אינטראקציות  על 
מידע,  ומניעת  שליטה  כלומר,  הרופאים, 
הערות סקסיסטיות ורגולציה של הפריון. 
איום,  זלזול,  דיווחו שחשו  רבות  לסביות 
מידע,  אי-מתן  שתיקה,  התפרצות,  כעס, 
בדיחות לא ראויות, פחות מגע גופני עם 
המטופלות והפניה שלא לצורך לבריאות 

.)Stevens, 1996( הנפש
 Hutchinson, Thompson &



המלצות

אודות
ולידה, תכנון המשפחה והצלחת השיטה לקביעת מין הילוד, הן ללקוחותיו  ומוניטין עתיר בתחום הריון  ריאד עיד הינו מומחה בעל ותק 
והן לעמיתים בתחום הגניקולוגיה. טיפוליו לבחירת מין הילוד בן או בת מוכתרים כמוצלחים, מקצועיים ואמינים ללא דופי.לריאד שיטה 
ייחודית מוכחת, לקביעת מין הילוד ולהביא להגשמת חלומם לתא המשפחתי הרצוי להם, בשיטה טבעית ובטוחה וללא מעורבות תרופתית, 

או טיפולים.
לריאד עיד נוסחא ייחודית וסודית העוברת במשפחה מבית אביו עיד פאיז, שהיה אף הוא מתמחה בבחירת מין היילוד ופיתח את הנוסחה 

לפני 43 שנה. מאז הוכיחה הנוסחה פעמים רבות את יעילותה, עם אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד.
ריאד עיד מומחה לתכנון משפחה ובחירת מין היילוד, בן או בת הצליח להביא את הקידמה והמדע צעד אחד קדימה ואף מסייע ומייעץ 
לגניקולוגים ורופאים שונים בארץ ובעולם, עמיתים בתחום הגניקולוגיה, בזכות שיטתו המביאה להצלחה מרובה בבחירת מין היילוד הרצוי.

עיד ריאד - קביעת מין ילוד
קיימים אינספור מיתוסים ועצות לקביעת מין הילוד בן או בת, כאשר תמיד ניתן למצוא כאלו המצדדים בהם וכאלו 
אשר ינפצו מיתוס זה או אחר, ע"י העובדה שלהם לא צלחה הדרך לקביעת מין הילוד, למרות שנצמדו למיתוס או 
עצה זו או אחרת. ישנם זוגות רבים אשר מעוניינים בתכנון הריון ולידה ובחירת מין הילוד, בן או בת, וזאת מסיבות 
אישיות שונות כגון: לידות ילדים ממין אחד וכעת מעוניינים במין השני, סיבות רפואיות המחייבות קביעת מין ילוד 

מסוים בלבד, העדפה אישית לקביעת מין ילוד ועוד.

למי מיועד הטיפול?
עיד ריאד הינו מומחה הריון ולידה אשר מציע למטופלים רבים סיוע בבחירת מין הילוד עוד טרם הכניסה להריון, ללא כל התערבות רפואית. 
שיטת קביעת מין הילוד בן או בת, פותחה על-ידי אביו, עיז פאיז, בעל ותק של 43 שנה, מאז 1970, ביישום השיטה והצלחתה. עיד ריאד 
מספק ללקוחותיו שירותי ייעוץ והכוונה בתחום הריון ולידה לבחירת מין הילוד ע"פ רצונם האישי, לרבות לקוחות אשר ניסו לבחור את מין 
הילוד הרצוי, בן או בת, בדרך של הפריה מלאכותית וכשלו. במהלך הטיפול, עיד ריאד מקפיד על הענקת יחס חם ומסור למטופלים, בשילוב 
מקצועיות והתעמקות בכל מקרה לגופו, במטרה לספק את הטיפול במקצועי ביותר ולהניב סיכויי הצלחה גבוהים לקביעת מין הילוד הרצוי.

השיטה הייחודית לבחירת מין הילוד
השיטה הייחודית לבחירת מין הילוד, בן או בת, הינה ללא כל התערבות רפואית גופנית וללא כל צורך בהכנות מיוחדות מצד בני הזוג. שיטתו 
הייחודית של עיד ריאד מבוססת על חישובים מתמטיים לפי תאריך מחזור אחרון, המניבים תאריכים ספציפיים לקיום יחסי מין ומותאמים 

לפי בחירת מין הילוד הרצוי.

www.babyish.biz

eid.riad@gmail.com :טלפון: 04-6785464,  סלולרי: 050-3805038,  אפשר גם לפנות ישירות למייל
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בהשוואה  כי  ציינו,   Cederbaum, 2006
לנשים הטרוסקסואליות, הלסביות חוות 
הבריאותי  במישור  משמעותית  שונות 
לדבריהם,  המונעת.  הרפואה  ובניצול 
הנשים הלסביות עלולות לסבול מטיפול 
ברמה  גורמים  מגוון  בשל  תת-מיטבי 
חשש  כגון:  המטופלת  של  האישית 
דחייה,  תחושת  בושה,  מהומופוביה, 
שנשים  ציינו,  החוקרים  וקיפוח.  ביקורת 
אצל  טיפול  לחפש  מעדיפות  לסביות 
במקורות  ולהשתמש  לסביות  מטפלות 
את  לצמצם  כדי  מסורתיים  לא  טיפול 
הנובעות מחשיפת  ההשלכות השליליות 
 Hutchinson,( שלהן  המינית  הנטייה 

  .)Thompson & Cederbaum, 2006

נוחות, פתיחות וחשיפה כלפי המטפלים 
למידת  משמעותי  באופן  קשורות 
בקרב  הבריאות  בשירותי  השימוש 
כי  נמצא,  שונים  במחקרים  לסביות. 
המטופלות הלסביות היו רוצות להיחשף 
שהדבר  יודעות,  היו  לו  המטפלים,  בפני 
רוב  עימם.  היחסים  במערכת  יפגע  לא 
שאיכות  מאמינות,  הללו  המטופלות 
הטיפול תשתפר, אם תוכלנה לשתף את 
הזהות המינית  בנושא  המטפלים שלהם 

רביצקי ורדית. 2002. "הזכות להורות בעידן ההפריה הטכנולוגית בתוך: רפאל כהן- אלמגור, דילמות באתיקה רפואית, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, ירושלים. ע"מ 137-160.

.)Bergeron & Senn, 2003(
מיעוט:  קבוצות  כמקדם  הסיעוד  ייעוד 
ערך  כי  ציין,  העולמי  הבריאות  ארגון 
הצדק החברתי מחייב את הסיעוד לזהות 
החברתיים  המחסומים  את  ולצמצם 
שעימם  מחסומים  איכותי,  טיפול  למתן 
הפגיעות,  הקבוצות  כל  מתמודדות 
במיוחד קבוצת  הנשים הלסביות. הסיעוד 
נמדד במידת הקשר האינטימי שהוא יוצר 
עם אנשים, משפחות וחברות, שסובלות 
בעמדה  מצוי  והוא  ואפליה,  מסטיגמה 
האחיות  חיובי.  שינוי  ליצור  ייחודית 
לצורך  בהדרגה  מודעות  להיות  הופכות 
בצדק חברתי, בהגנה על זכויות קבוצות 
השוליים ובקיום מדיניות תומכת על מנת 
באוכלוסיית  אפשרית  אפליה  לצמצם 
בעמדה  מצוי  הסיעוד  הלסביות.  הנשים 
טובה להגן על הלקוחות הלסביות, אשר 
למיגור  לפעול  בטוחות",  "לא  חשות 
סטנדרט  בריאותן.  ולקידום  האפליה 
מבחינה  האחיות  את  מחייב  זה  עשייה 

    .)Blackwell, 2008( אתית

 סיכום 
לסביות רבות שוקלות לממש את זכותן 
הלסביות,  הנשים  של  מספרן  לאימהות. 

ועולה  הולך  סב-לידתי  טיפול  הצורכות 
אנשי  זאת,  עם  יחד  האחרונות.  בשנים 
מקבלים  הבריאות  ומקצועות  הרפואה 
הכשרה מועטה בנושא צרכים בריאותיים 
ועבודה  הומוסקסואליות  אוכלוסיות  של 
בתחום  מוגבלים  ומחקר  הכשרה  עימן. 
אוכלוסיית הלסביות יצרו פער גדול בידע 
צוותים  גישת  על  המשפיע  המטפלים, 
ועל  רפואיים כלפי המטופלות הלסביות 
הטיפול  איכות  תפיסת  הטיפול.  איכות 
לסביות  נשים  בקרב  והסיעודי  הרפואי 
הטיפול  מחוויית  מושפעת  זוגן  ובנות 
במהלך טיפולי הפוריות, בהיריון ובלידה. 
מחקרים מראים, שאיכות הטיפול מהווה 
מטופלות  וכי  בבריאות,  מכריע  גורם 
לסביות, אשר חשפו את נטייתן המינית, 
העריכו את איכות הטיפול כגבוהה יותר. 
טיפול  נוכחות  הספרות,  פי  על  כן,  כמו 
סיעודי ורפואי תומך במשפחות הלסביות 
שיפרו את חוויית הנשים הלסביות בהיריון 
לטווח  תועלת  להפקת  וסייעו  ובלידה 
הארוך בשיפור בריאות הנשים. על הצוות 
שעימם  לאתגרים  מודע  להיות  הרפואי 
יתמודד, לתמוך ולגלות רגישות ופתיחות 
לצורכיהן הייחודיים של הנשים הלסביות 

ולעדכן אותן באפשרויות הקיימות. 

Amato, P., & Jacob, M.C. (2004). Providing Fertility Services to Lesbian Couples: The lesbian baby boom. Sexuality, Reproduction & Menopause, 2, 83-88.
Bergeron, S., & Senn, C. (2003). Health care utilization in a sample of Canadian lesbian women: predictors of risk and resilience. Women Health, 37, 19-35.
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

סקירה משפטית - מוטב בקופת הגמל מאת עו"ד אבנר בן חיון

במדינת ישראל דיני הירושה נקבעים בהתאם להוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965. חלוקת הרכוש בעזבון בין 
יורשי המנוח, נקבעת בהתאם להוראות חוק הירושה. 

קיימים נכסים מסוימים, לגביהם נקבע מפורשות ע"י המחוקק כי הם לא יכללו במסגרת העזבון ולכן לא יחולו 
לגביהם הכללים שנקבעו בחוק הירושה ובכללם - כספים של אדם שהיה עמית בקופת הגמל. 

בהתאם לסעיף 147 לחוק הירושה, כספים המשתלמים על פי חוזה ביטוח או על פי חברות בקופת קצבה או 
בקופת תגמולים, אינם נמנים בין הנכסים אשר אינם חלק מהעזבון. 

נכללות  קרנות השתלמות  הירושה  לחוק   147 לסעיף  בנוגע  ההון  כי בהתאם לעמדת אגף שוק  נציין  זה  בענין 
במסגרת הפרשנות המרחיבה לסעיף 147 לחוק הירושה ולפיכך אינן נמנות על נכסי העזבון.

הוראת מוטבים קודמת  גוברת על  צוואה מאוחרת  כי  ניתן להבין  )ב( לחוק החוזים   36 בהתאם להוראת סעיף 
שניתנה לקרן על ידי העמית. עם זאת, עולה השאלה האם הודעה על קיום צוואה שונה ומאוחרת להוראת המוטבים 
הקיימת בקופה צריכה להגיע בטרם קרות האירוע המזכה, היינו, טרם מות העמית או שמא הודעה כאמור צריכה 

להגיע לקרן במהלך חייו של העמית.
שאלה זו נידונה בפסיקה והדעות לגביה חלוקות. גישה אחת גורסת כי האמור בצוואה יגבר על כתב המוטבים 
וזאת אף אם הודעה כאמור נמסרה לאחר פטירת העמית. גישה שנייה הגורסת כי האמור בצוואה יגבר על כתב 
מוטבים בכפוף לכך שהודעה נמסרה על כך לקרן לפני קרות האירוע המזכה. נציין כי לאחרונה ניתן פסק דין 
)תמ"ש 34030/08 ל.ק. נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואח'( המאמץ את הגישה השניה, לפיה יש להודיע לחברת 
הביטוח בטרם מות העמית על הסדר מוטבים חדש. פסק דין זה העדיף את הגישה השניה לאור תכליתה שהיא 
ביסוס וודאות בפעילותה של הקרן. היינו, קביעת מדיניות משפטית המאפשרת לקרן לפעול בעולם של וודאות, 
כך שאם נפטר עמית ויש בידי הקרן הוראת מוטבים הרי שהיא רשאית לפעול על פיה. פסק הדין מאפשר לראות 
לזכויות בקרן  צוואה בה קיימת הוראה ספיציפית על קביעת מוטבים  בהודעת עמית לקרן, הנעשית במסגרת 

הספיציפית, גם כהוראת מוטבים ובלבד שהיא נמסרה לקרן לפני פטירתו.  

יראו בצוואה שהגיעה לקופה,  יורשים, לפיו,   / זכויות מוטבים  אגף שוק ההון פרסם הסדר לדוגמא בקשר עם 
גם לאחר מותו של העמית כמחייבת, ובלבד שהדבר הובא לידיעת הקופה לפני ביצוע הוראת המוטבים שבידי 
חוזר  ואף קיבל משנה תוקף לאחרונה במסגרת טיוטת  זה אומץ בתקנוני קופות הגמל השונות  הקופה. הסדר 
שפרסם אגף שוק ההון )ביום 13/1/2013( בענין טיוטת תקנון תקני לקופות גמל שהוא מעין תקנון לדוגמא ולעניין 

מוטבים נקבעו הוראות בדבר מינוי מוטבי, שינוי המוטבים וכן קביעת מוטבים באמצעות צוואה.  
הסדר זה מאמץ הלכה למעשה את גישת ביהמ"ש בפסק הדין ל.ק. לעניין קביעת עקרון הוודאות, בכך, שהקרן 
פועלת לפי כתב מינוי המוטבים האחרון שיש, לרבות באמצעות צוואה שנמסרה לקרן לאחר פטירתו של העמית 

ובלבד שנמסרה לפני מימוש הזכויות על ידי המוטבים האחרונים הרשומים בקרן. 

הכותב הינו שותף במשרד סטריקובסקי, גל, ברוך ושות' משרד עורכי דין והינו בעל נסיון והתמחות בדיני עבודה 
ובעל התמחות מיוחדת בתחום קרנות הפנסיה וקופות הגמל ומשמש כיועץ משפטי של קופות גמל שונות וביניהן 

קרן ההשתלמות של ארגון אחים ואחיות. 



יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

למקרה של פטירת חלק מהנהנים – היה וחלק מהנהנים שנקבעו לעיל ילכו לעולמם לפני,יחשב הדבר כאילו מלכתחילה 
נקבעו על ידי הנהנים שנותרו בחיים לאחר פטירתי, וזכותו של כל אחד מהם תתרבה בהתאם כך שכספי החשבון יחולקו 

בניהם בחלקים שווים. זאת אלא אם נקבע על ידי אחרת כדלקמן:

.1

.2

 הנני נותן בזה הוראה לשלם לאחר פטירתי את כל המגיע לי עפ"י תקנות הקרן למוטבים המפורטים בטבלה שלהלן.
בהעדר סימון הוראת מינוי מוטבים, ישולמו ליורשי החוקיים עפ"י דין או עפ"י צוואה וצו קיום צוואה  )בהעדר ציון החלק, 

ישולמו הכספים בחלקים שווים(.

אין להעביר טופס זה בפקס

את הטופס יש לשלוח בדואר לכתובת: קרן השתלמות לאחים ואחיות - ויצמן 14, תל אביב 6423914. 
יש לצרף צילום ת.ז.

הוראת מוטבים זו חלה על כלל חשבונותיי בחברה, ככל שיפתחו בעתיד אלה אם נקבע על ידי אחרת כדלקמן:

חתימת העמיתתאריך

מס' זהותשם פרטישם משפחה

יש לצרף צילום ת. זהות

אני הח"מ
מס' טלפוןמס/ זהותשם פרטישם משפחה

שכתובתי
מיקודעיר/ישובמס' ביתרחוב/ת.ד.

תאריך לידהקרבה
שנה/חודש/יום

מען
החלק ב-%רחוב, מס', בית, עיר

100%סה"כ

-07מספר חשבון בקרן

הוראה לקביעת נהנים/מוטבים



 תקציר
מסירת הודעה על אבחון של מחלה ממושכת, 
המגבילה את אורח החיים, כמו מחלת הסוכרת, 
הוא  ההודעה  גם כשמקבל  היא משימה קשה, 
קשה,  היא  וכמה  כמה  אחת  על  בוגר.  אדם 

כשמקבל ההודעה הוא ילד.  
במסירת  המטפלים  תפקיד  בדיקת  מטרה: 
הודעה לילדים על אבחנה של מחלת הסוכרת, 
מנקודת מבטם של ילדים, שאובחנו כסוכרתיים.
שאובחנו  ילדים,   36 השתתפו  הנוכחי  במחקר 
כחולים בסוכרת. גילם הממוצע היה 13.2 שנים, 
המחקר  כלי   .11-17 הגילים  בטווח  היו  והרוב 
שהתייחסו  פריטים   32 שכלל  שאלון,  היה 
להודיע  צריך  מי  עיקריים:   נושאים  לשלושה 
לילד על האבחנה, איזה מידע יש למסור לילד 
ומה צריכים להיות דפוסי התמיכה מצד הצוות 
רמת  ובלתי-מילוליים(.  )מילוליים  המטפל 
α=0.67- מהימנות פנימית של השאלון נעה בין
התפלגויות  הצגת  כלל  נתונים   ניתוח   .0.85

ומדדי מרכז של משתני המחקר. 
ממצאים: מהמחקר עלה, שלילדים חשוב מאוד 
לדעת מה מותר להם לאכול, איזה טיפול יקבלו, 
מה זו סוכרת, למה יש להם סוכרת, האם יחלימו 
מהמחלה, מי יעזור להם להתמודד עם המחלה 
הילדים חשבו,  עתידם.  על  היא תשפיע  וכיצד 
ששלושת האנשים המתאימים ביותר למסירת 
בין  רפואי.  וליצן  האם  הרופא,  הם  האבחנה 
מאפייני התקשורת שצוינו כחשובים ביותר על 
ידם היו: אמירת אמת לילד, שפה בהירה ללא 
נרמול  במשפטי  ושימוש  מעורפלים  משפטים 
והסרת אשמה, לדוגמא: "החיים שלך לא חייבים 

להשתנות", "זה לא בגלל שאכלת ממתקים".
אין ספק, כי לילדים יש זכות להיות מעורבים 
שגם  ומכאן  לבריאותם,  הנוגעות  בהחלטות 
צורת התקשורת צריכה להיות מותאמת לשלב 
ההתפתחות שלהם ולרמת הבנתם. למרות זאת, 
ברוב המקרים, התקשורת מופנית אל ההורים. 
הממוקדות  בסוכרת,  החולים  בילדים  תמיכה 
לחיים  מעצור  אינה  שהמחלה  בתפיסה, 
נורמאליים, עשויה להקל על המצוקה הרגשית 
הצורך  ועם  המחלה  עם  להשלמה  ולתרום 
תפקיד  מיועד  הפדיאטרית  לאחות  בטיפול. 

מעצם  ולהוריו,  לילד  ההודעה  במסירת  חשוב 
היותה זו שמכירה אותם, הקרובה אליהם ביותר 
לאחר  גם  איתם  נמצאת  העובדה שהיא  ובשל 
שהאחות  להבטיח  מנת  על  האבחנה.  קבלת 
תוכל לפרש ולתרגם את המידע לילד ולהורים, 
שתוכל  כדי  ביותר,  חיונית  בשיחה  נוכחותה 
שממצאי  אפשר,  הנאמר.  את  במדויק  לדעת 
מנחים  קווים  של  בעיצובם  יועילו  המחקר 
למסירת הודעה לילדים על אבחון של מחלות 

כרוניות בכלל ומחלת הסוכרת בפרט.

 רקע
מסירת הודעה על אבחון של מחלה ממושכת, 
המגבילה את אורח החיים, כמו מחלת הסוכרת, 
הוא  ההודעה  כשמקבל  גם  קשה  משימה  היא 
קשה,  היא  וכמה  כמה  אחת  על  בוגר.  אדם 

כשמקבל ההודעה הוא ילד.  
המטבוליות  מההפרעות  אחת  היא  הסוכרת 
השכיחות ביותר בקרב ילדים ובני נוער. סוכרת 
מסוג 1 מהווה כשני שלישים ממקרי הסוכרת 
בהפרשת  חדה  בירידה  ומתאפיינת  בילדים 
האינסולין עקב פגיעה אוטואימונית בתאי בטא 
בלבלב. אולם לנוכח העלייה בשיעור ההשמנה, 
מתרבים המקרים של ילדים ובני נוער הסובלים 
מסוכרת מסוג 2, אשר נגרמת עקב חוסר תגובה 
שני  מתוארים  הקיים.  לאינסולין  הרקמות  של 
ילדים,  אצל  מופיעה  המחלה  שבהם  פיקים, 
בגיל   - והשני  שנים,   5-7 בגילים  הראשון 
ההתבגרות. השכיחות בבנים ובבנות זהה, ובדרך 
 Lueder & Silverstein,(  ( כלל עולה עם הגיל 

 .2005
בין  התפתחותי  שלב  מהווה  ההתבגרות  גיל 
הילדות לבגרות ומתאפיין יותר מכל שלב אחר 
וחברתיים.  נפשיים  גופניים,  בשינויים  בחיים 
בפרטיות,  הצורך  מתפתח  זו  תקופה  במהלך 
ונקבעים דפוסי  ובקבלה חברתית,  באוטונומיה 
 Holmbeck,((  התנהגות בריאותית לטווח ארוך

 .2002
קושי  מוסיפה  ההתבגרות  בגיל  כרונית  מחלה 
ממילא  המלווה  זה,  התפתחותי  לשלב  רב 
עלול  קיומה  רגשות.  סערת  של  בתחושות 
וליצור  החברה  לשולי  המתבגר/ת  את  לדחוק 

בקרבו תחושת ערך עצמי נמוך, בדידות חברתית 
למשל,  סיכון.  בעלות  בהתנהגויות  והשתתפות 
במחקר שנערך בקרב מתבגרים החולים במחלה 
כרונית, נמצא שיעור גבוה יותר של התנהגויות 
בעלות סיכון כמו: עישון, שתייה ושימוש בסמים 
סובלים  שאינם  בריאים,  למתבגרים  בהשוואה 
 DiNapoli, Murphy, 2002;(( כרונית  ממחלה 

.Suris; Parera, 2005
ההתבגרות,  ברצף  שבר  מהווה  הסוכרת  מחלת 
על  המאיימות  כרוניות,  תביעות  בעלת  היא 
להתמודד  יכולתם   על  ומקשות  המתבגרים 
עם המשימות ההתפתחותיות של גילם. רצונם 
עלול  ובעצמאות  באוטונומיה  המתבגרים  של 
להתבטא בהעדפת הקשרים החברתיים עם בני 
במחלה  הכרוך  הטיפולי  המשטר  פני  על  גילם 
 Anderson, 2004; McConnell et al, 2001;(
  .)Stewart & Dearmun, 2001; Grey, 2000
באופן  מזוהה  ההתבגרות  גיל  מכך,   כתוצאה 
עקבי אצל הסוכרתיים בשליטה מטבולית נמוכה, 
שמקורה בחוסר היענותם לטפל במחלה באופן 
 Edgar & Skinner, 2003; Holmbeck,( עצמאי

.)2002
לשני  למעשה  מתייחסים  בילדים,  כשמדובר 
והוריו   הילד  אחת,  יחידה  המהווים  מטופלים 
ברוב   .Anderson, )2004; Lewin et al, 2006(
אל  מופנה  הצוות  שמוסר  המידע  המקרים 
יש  שלילדים  למרות  הילדים,  אל  ולא  ההורים 
בהחלטות  מעורבים  ולהיות  מידע  לקבל  זכות 
להתפתחותם  בהתאם  לבריאותם  הנוגעות 

 .)Michaud et al., 2004( ולרמת הבנתם
וקלינאים  חוקרים  עיצבו  האחרונים  בעשורים 
מגוון קווים מנחים לבישור בשורה מרה, שרובם 
מוות  על  בהודעה  או  הסרטן,  במחלת  עסקו 
 Rassin, Levy, Schwartz, Silner, 2006; Rassin,(
 Paz Dado, Avraham, 2013; Tuffrey-Wijne,
דומה,  גישה  משקפות  ההנחיות  לרוב    .)  2013
הכנות  ובהם:  והמלצות  צעדים  אותם  שכוללת 
מקום  מציאת  שכוללות  ההודעה,  למסירת 
מתאים; בירור מה המטופל יודע ומה הוא רוצה 
במשפט  שמתחילה  ההודעה,  מסירת  לדעת; 
המרה  לבשורה  המטופל  את  שמכוון  פתיחה, 
בירור  תוך  בהדרגה  שמועבר  במידע  ונמשך 
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מצד הצוות המטפל )מילוליים ובלתי-מילוליים(. 
התשובות נעות על סולם מ-1 )לא עוזר( ועד 5 
)עוזר מאוד(. רמת מהימנות פנימית של השאלון 

 .α=0.67-0.85   נעה בין
ניתוח נתונים  בוצע בתוכנת SPSS 19 באמצעות 
משתני  של  מרכז  ומדדי  התפלגויות  הצגת 

המחקר. 

 ממצאים
מי צריך להודיע לילד על האבחנה: 

בתרשים +1 2 ניתן לראות, שהגורם שהודיע על 
המחלה למחצית מהילדים היה הצוות המטפל 
הודיעה  ולכשליש  אחות(,   -  4% רופא,   -  45%(
מי  הילדים,  נשאלו  כאשר  זאת,  לעומת  האם. 
על  להודיע  ביותר  המתאים  הגורם  לדעתכם 
ציינו  כשליש  רק  הראשונה,  בפעם  המחלה 
שרופא מתאים לתפקיד, 18% ציינו שעל האם 
להודיע ו-17% ציינו שליצן רפואי הוא המתאים 

ביותר.

 מידע 
סוכרת  עם  מישהו  הכירו  לא  מהילדים  כ-40% 
לומר  שיש  חשבו,   )94%( רובם  שאובחנו.  לפני 
לילד את האמת על מצבו. מרביתם טענו, שהדרך 
אודות  ראשוני  מידע  להעביר  ביותר  הטובה 
כשניתן   ,)72.7%( הילד  עם  בשיחה  היא  המחלה 
לשלב במהלכה סרט קצר ודפי הסבר. לוח מספר 
2 מתאר את תחומי המידע שיש להעביר לילד. 
מספרים  כאשר  לילדים  ביותר  החשוב  המידע 
להם בפעם הראשונה על אבחנת הסוכרת היה: 
מה מותר לאכול )4.8(, איזה טיפול יקבל )4.5(, מה 
)4.5(, מי יעזור להתמודד עם המחלה  זו סוכרת 
לילד  יש  למה   ,)4.4( תעבור  המחלה  האם   ,)4.5(
סוכרת )4.3( וכיצד המחלה תשפיע עליו בעתיד 
לכך,  שהתייחסו  להיגדים  גבוה  ציון  ניתנו   .)4.1(
את  מסביר  ברורה,  בשפה  משתמש  שהצוות 
המידע שמסר )4.8( ועונה על כל שאלותיהם )4.7(. 
הרבה  לך  "עשו  דוגמת  ובירור  פתיחה  משפטי 
"אני   ,)2.8( לך"  שיש  חושב  אתה  מה  בדיקות, 
שקיווינו  כפי  טובות  היו  לא  שהבדיקות  חושש 

שיהיו" )2.4( נוקדו נמוך.

 דפוסי תמיכה 
כמתואר בלוח מס' 3, הילדים מצאו שהמשפטים 
הבאים הופכים את מצבם נורמלי ולכן הם ייחסו 
להם חשיבות רבה בעת מסירת האבחנה: "החיים 
שלך לא חייבים להשתנות" )4.4(, "ייתכן שימצאו 
משפטים   .)4.5( המחלה"  את  שירפא  טיפול 
נוספים שנוקדו גבוה, מתייחסים להסרת אשמה 
במחלה"  אשם  לא  "אתה  כמו:  למצב  ואחריות 
 .)3.9( ממתקים"  שאכלת  בגלל  לא  "זה   ,)4.1(
לילדים פחות חשוב שיאמרו  היה  זאת,  לעומת 
עוד  שיש  להם  שיספרו  או  בסדר",  "יהיה  להם 

ילדים שחיים עם המחלה. 
ותומכים  כמעודדים  תפסו  שהילדים  הנושאים 

היו: פנייה לילד בשמו הפרטי )4.2(, הערכת האומץ 
שלו )4(, הבנה איך הוא מרגיש )4.0( וחיבוק וליטוף 
הילדים  ידי  על  שדורגו  משפטים  מנגד,   .)3.8(
אני  כפחות עוזרים היו: אני רואה שאתה כועס\ 
מאוד  בטח  זה  מהמחלה\  פוחד  שאתה  שומע 
)-2.5 2.7(. המשפט  אני מאוד מצטער  קשה לך\ 
שנתפס בעיניי הילדים כהכי פחות מעודד היה: 

מחכה לך תקופה קשה )1.6( )לוח מס' 4(.

 דיון
אבחנת  על  בהודעה  עסק  הנוכחי  המחקר 
של  מבטם  מנקודת  לילדים  הסוכרת  מחלת 
מלמדים,  המחקר  ממצאי  שאובחנו.  הילדים 
על-ידי  לילד  ההודעה  נמסרה  המקרים  שברוב 
הרופא  או על ידי האם. עם זאת, הילדים חשבו 
למסירת  ביותר  המתאימים  האנשים  ששלושת 
האבחנה הם הרופא, האם וליצן רפואי. בספרות 
מצוין, שהאבחנה צריכה להִימסר על-ידי דמות 
קרובה לילד, שהיא סמכותית והוא חש ביטחון 
בתמיכת  תלויים  שהילדים  כיוון  בנוכחותה. 
עדיף  המחלה,  עם  בהתמודדות  לסיוע  הוריהם 
 Price(  שיהיה זה רופא מלווה באחד מההורים

.)et al, 2006; Wiebe et al, 2005
נדונה  מרה,  בשורה  בבישור  העוסקת  בספרות 
הרווחת  הגישה  אותה.  למסור  מי  של  אחריותו 
רב- צוות  חלק  ליטול  צריך  שבתהליך  טוענת, 
לסיעוד  בחולה.  לתמוך  הוא  מקצועי שתפקידו 
מעבר  ותמיכה,  סיוע  בהגשת  חשוב  תפקיד 
להבטיח  מנת  על  בפועל.  ההודעה  למסירת 
שהאחות תוכל לפרש ולתרגם את המידע לילד 
כדי  ביותר,  חיונית  בשיחה  נוכחותה  ולהורים, 
 Price et   ( הנאמר  שתוכל לדעת במדויק את 
 al,  2006; )Warnock et al, 2010, Rassin et al,

.2006; 2013
בין מאפייני התקשורת שהילדים ציינו כחשובים 
בשפה  ושימוש  לילד  אמת  אמירת  היו:  ביותר 
בהירה בעת מסירת האבחנה. התקשורת צריכה 
הילד  של  ההתפתחותי  לשלב  מותאמת  להיות 
צריכים  וההסברים  המידע  הבנתו.  ולרמת 
הימנעות  תוך  וברורה  פשוטה  בשפה  להימסר 

 .) )Schopp, 2011 ממונחים מקצועיים
מאוד  חשוב  שלילדים  מורים,  המחקר  ממצאי 
לדעת מה מותר להם לאכול, איזה טיפול יקבלו, 
מה זו סוכרת, למה יש להם סוכרת, האם המחלה 
תעבור, מי יעזור לו להתמודד עם המחלה וכיצד 
הילדים  לכך,  בדומה  עתידם.  על  תשפיע  היא 
דוגמת  הנרמול  למשפטי  רבה  תמיכה  ייחסו 
ולמשפטי  להשתנות"  חייבים  לא  שלך  "החיים 
הסרת אשמה ואחריות למצב כמו: "זה לא בגלל 
שאכלת ממתקים". בילדים ובמתבגרים החולים 
חיוביות,  התמודדות  אסטרטגיות  בסוכרת, 
מעצור  אינה  שהמחלה  בתפיסה  הממוקדות 
לחיים נורמאליים, שימוש בהומור ונרמול המצב, 
ולתרום  הרגשית  המצוקה  על  להקל  עשויות 

 .)Grey, 2000( לתוצאות רפואיות טובות יותר

מה הוא הבין; בהמשך - מעקב, שכולל תגובה 
הבא  הצעד  זיהוי  לשאלותיו,  מענה  לרגשותיו, 
 Tuffrey-Wijne, 2013; Park,( וסיום הפגישה  
 Gupta, Mandani, Haubner & Peckler,

.)2010
ביותר  מוזנח  נושא  הוא  מרה  בשורה  בישור 
יש  מחקרית  מבחינה  וגם  הפדיאטרי,  בתחום 
הקשור  בכל  אמין  במידע  וגובר  הולך  צורך 
על  לילדים  הודעה  למסירת  הנחיות  בפרסום 

אבחון של מחלה. 
הנוכחי  המחקר  מטרת  הנאמר,  כל  סמך  על 
במסירת  המטפלים  תפקיד  את  לבדוק  הייתה 
מנקודת  הסוכרת  מחלת  אבחון  על  הודעה 

מבטם של ילדים, שאובחנו כסוכרתיים.
שאלות המחקר: 

• מי צריך להודיע לילד על האבחנה? 
• איזה מידע יש להעביר במפגש?

• מהם ביטויי ההתנהגות ודפוסי התקשורת של
  הצוות שעוזרים לילד להתמודד עם המצב?

 שיטה
כחולים  ילדים, שאובחנו  במחקר השתתפו 36 
ילדים  היו  להכללה  הקריטריונים  בסוכרת. 
שבוע  לפחות  והם  שנים,  מ-11  יותר  שגילם 
לאחר אבחנת מחלת הסוכרת. לא נכללו ילדים 
מלבד  נוספות  כרוניות  ממחלות  הסובלים 
סוכרת. יותר ממחצית מהמשתתפים היו בנים, 
שנים,   13.2 היה  הממוצע  הגיל  בנות.  והשאר 
והרוב היו בטווח הגילים 11-17. הגיל הממוצע 

שבו אובחנה המחלה היה 10.7 שנים
)ראה לוח מס' 1(. 

 הליך
ועדת  ידי  על  המחקר  הצעת  אישור  לאחר 
במסגרת  ההורים  אל  פנייה  נערכה  הלסינקי, 
הוסברו  סוכרת.  במרפאת  הילד  עם  ביקורם 
הנתונים  שאיסוף  והובהר  המחקר,  מטרות 
נועד לצורכי מחקר בלבד, ופרטיות ואנונימיות 
הסכמת  קבלת  עם  במלואה.  תישמר  הילדים 
ההורים להשתתפות הילד במחקר, נערכה פנייה 
השאלון.  למילוי  הסכמתו  לקבלת  הילד  אל 
השאלון למילוי עצמי חולק לילדים, ועם סיומו 
על  ונאסף  לכך,  שיועדה  למעטפה  הוכנס  הוא 

ידי החוקרות.

 כלי המחקר 
השאלון כלל 32 פריטים ונבנה על סמך סקירת 
כלל  השאלון  בתחום.  מקצועי  וניסיון  ספרות 
צריך  מי   )1 נושאים:   לשלושה  התייחסות 
לו  הודיע  ומי  האבחנה  על  לילד  להודיע 
בפועל על האבחנה. 2( איזה מידע יש למסור, 
המידע.  לתוכן  בעיקר  הייתה  כשההתייחסות 
)לא   1 מ-  סולם  על  נעות  להיגדים  התשובות 
)מאוד חשוב(. 3( הנושא האחרון  ועד 5  חשוב( 
שנבדק הוא, מה צריכים להיות דפוסי התמיכה 



הנחיות  קיימים  המקצועית  שבספרות  למרות 
ומודלים למסירת בשורה מרה, רובם מתייחסים 
למטופלים מבוגרים ולרוב אינם לוקחים בחשבון 
המחקר  נועד  לכך,  אי  הסיעוד.  תפקיד  את 
ההולך  הידע  לגוף  נוסף  נדבך  לתרום  הנוכחי 

ונבנה בתחום. ההמלצות הנגזרות מהמחקר הן:
יש לתכנן מראש את הפגישה ולקיים אותה   •

במקום שקט, נוח וללא הפרעות.
להיות  צריך  לילד  האבחנה  מסירת  עיתוי   •
כיוון  להוריו,  ההודעה  למסירת  ישיר  בהמשך 
כלל  בדרך  שמלווה  ההודעה,  במסירת  שעיכוב 
בהרחקת הילד, עלול להגביר את החרדות שלו, 
והוא יחוש בשינוי הפתאומי שהתרחש אצל הוריו.  
בכל מקרה צריך להתכונן למה שייאמר ולא   •
בשפה  האבחנה  את  לילד  למסור  יש  לאלתר. 
ישיר.  ובאופן  בשקט  לגילו,  ומותאמת  ברורה 
ללא  קטנים,  במינונים  המידע  את  להעביר  יש 
מונחים רפואיים ולהגיע לשורה התחתונה ללא 
של  שבמודלים  למרות  מעורפלים.  מושגים 
לברר  מומלץ  למבוגרים  מרה  בשורה  מסירת 
מה המטופל כבר יודע, ממצאי המחקר הנוכחי 
מלמדים, שהילדים מעדיפים גישה ישירה ולא 
עקיפה, לכן יש להימנע ממשפטים כמו: "עשו 

לך הרבה בדיקות, מה אתה חושב שיש לך". 
מה  הוא:  לילד  למסור  שיש  העיקרי  המידע   •
זו סכרת,  יקבל, מה  טיפול  איזה  לאכול,  מותר 
מי יעזור לו להתמודד עם המחלה, האם המחלה 
תעבור, למה יש לו סוכרת וכיצד המחלה תשפיע 
לשאול  הילד  את  לעודד  חשוב  בעתיד.  עליו 
שאלות ולענות על כל שאלה בצורה בהירה, תוך 

תוך  זאת  לעשות  יש  מתאימה.  בשפה  שימוש 
שיקול דעת שלא להעמיס יותר מדי מצד אחד, 

אך מצד שני, לספק את המידע הנדרש. 
הִיצמדות  הוא  המנחה  המקצועי  העיקרון   •
לאמת, תוך מתן תמיכה רגשית לילד, בזמן שהוא 
מתמודד עם העובדות. לעודד אותו לדבר ולתת 
לו לגיטימציה מלאה לכל קשת התחושות ולכל 
הביטויים האפשריים של הרגשות המתעוררים 
בקרבו, כולל כעס, חרדה, התמרמרות ועצב. יש 
להקשיב לילד, להכיל את רגשותיו ולחזק אותם 

כנורמאליים ולגיטימיים. 
רבה  חשיבות  קיימת  האבחנה  מסירת  במהלך   •
להיות  האחות  על  הבלתי-מילולית.  לתקשורת 
מצג  ואופן  פניה  ארשת  כי  לעובדה,  מודעת 
מרכזיים.  תקשורתיים  מסרים  מהווים  עמידתה, 
בלתי-מילולית,  מיומנויות תקשורת  להפגין  עליה 
לבטא אמפתיה ולתמוך באמצעות הקשבה וחיבוק.
על  המודיע  המקצועי  הצוות  של  תפקידו   •
אינו  שהוא  לילד,  מסר  להעביר  הוא  האבחנה 
אינה  חולה  שהוא  לכך  והסיבה  במחלה,  אשם 
בגלל שהוא אכל ממתקים. במקביל יש לתקף 
לחיים  מעצור  אינה  שהמחלה  העובדה  את 
נורמאליים, והוא כשיר להשתתף בכל הפעילויות 
החברתיות שלו כבעבר תחת שמירה על כללים 

מסוימים.
• חיוני להתייחס לילד באופן אישי, לפנות אליו 
בשמו הפרטי ולתת לו חיזוקים חיוביים בשפה 
שמותאמת לגילו. כמו כן, על מנת להסביר מהי 
סוכרת, יש להיעזר באמצעי הנפשה כגון סרט או  

.Flip Chart

שפנייה  ציינו  במחקר,  שהשתתפו  הילדים 
שלהם,  האומץ  הערכת  הפרטי,  בשמם  אליהם 
וליטוף  וחיבוק  לרגשותיהם  אמפתיה  הבעת 
עוזרים להתמודד עם האבחנה. השימוש בשמות 
הייחודי מצד הסגל  היחס  פרטיים מדגים את 
המקצועי לילד ומוכיח לילד שנוהגים בו בכבוד 

 .)Farrell, 2001( והוא חשוב ומיוחד
תלויה  האבחנה  משמעות  שהבנת  למרות 
בגילו של הילד, בכל זאת החרדה שמתעוררת 
ללא  הילדים  לכל  ההודעה, משותפת  בעקבות 
קשר לגילם. אם המודיע מספק סביבה רגשית 
יחוש  הילד  אולם  תיעלם,  לא  החרדה  תומכת, 
בעת  לפיכך,  איתה.  להתמודד  לו  שעוזרים 
תחושה  לילד  להעניק  חשוב  ההודעה,  מסירת 
ההודעה.  במוסר  וביטחון  אמון  קירבה,  של 
מסירת ההודעה במקום שקט, מגע מנחם, טון 
דיבור אמפתי ותומך, והבטחה לילד שיעזרו לו 
להתמודד עם המחלה מסייעים לילד להתמודד 

עם הבשורה. 

 סיכום 
חשוב  תפקיד  נודע  הפדיאטרית  לאחות 
היותה  מעצם  ולהוריו  לילד  ההודעה  במסירת 
וזו  ביותר  אליהם  הקרובה  אותם,  שמכירה  זו 
האבחנה.  קבלת  לאחר  גם  איתם  שנמצאת 
עליה להיות בעלת ידע לגבי תגובות אפשריות 
והרגשי, אשר  במישור הקוגניטיבי, ההתנהגותי 
האבחנה,  מסירת  בזמן  להביע  עשויים  הילדים 
המתאימה  התמיכה  את  לספק  שתוכל  כך 
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 לוחות ותרשימים
 N=33פיים אור מאפיינים דמוגרית: 1לוח מספר 

 N % 
   מין

 52.1 14 זכר   
 41.2 11 נקבה   

   גיל
 13.2 ± 3.4 תקן.ס± ממוצע 

11 14 24 33.3 
15 11 12 33.3 

36-N לוח מספר 1: תיאור מאפיינים דמוגרפיים

תרשים מספר 1: הגורם שהודיע לילד בפעם הראשונה 
על אבחנת הסוכרת 

תרשים מספר 2: הגורם המתאים ביותר להודיע לילד 
על אבחנת הסוכרת
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36-N לוח מספר 2: מדד תוכן המידע ומרכיביו

36-N לוח מספר3: מדד נרמול והסרת אשמה

36-N לוח מספר 4: מדד עידוד ומרכיביו
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 N=63 ומרכיביו המידעמדד תוכן : 2מספר  לוח

 N תקן.ס ממוצע מקסימום מינימום 

 5.. 4.2 5 3 33 *מדד תוכן
 1.4 3.3 5 1 33 האם המחלה תפריע לפעילות שלי עם חברים

 3.. 8.4 5 2 33 מה מותר לי לאכול
 4.. 8.8 5 2 33 האם המחלה תעבור

 1.4 3.1 5 1 33 במה אני אהיה שונה מילדים אחרים
 1.1 8.1 5 1 33 כיצד המחלה תשפיע עלי בעתיד

, זריקות, דקירות)איזה טיפול אני אקבל 
 (תרופות

33 1 5 8.4 ..4 

 1.1 ..4 5 1 33 מה יהיה קשה לי לעשות בגלל המחלה
 1.1 8.6 5 1 33 כרתולמה יש לי ס

 4.. 8.4 5 2 33 כרתוס ומה ז
 1.5 3.4 5 1 33 האם המחלה תשפיע על המראה שלי

 3.. 8.4 5 3 33 מי יעזור לי להתמודד עם המחלה
הצוות משתמש בשפה ברורה ומסביר לך את 

 המידע שמסר 
35 3 5 8.4 ..5 

 1.. 8.4 5 2 33 הילדהצוות עונה על כל שאלותיו של 
 1.3 3.3 5 1 35 האם יש משהו נוסף שאתה מודאג ממנו עכשיו

 ( α=..311רמת מהימנות פנימית )היגדים  14מדד תוכן בנוי ממוצע *
 

 N=33 והסרת אשמה רמולנמדד : 3לוח מספר
 N תקן .ס ממוצע מקסימום מינימום 

 .4 4.1 5 1.5 33 * רמולנמדד 
 ..1 8.8 5 1 33 חייבים להשתנותהחיים שלך לא 

 ..1 8.4 5 1 33 שימצאו טיפול שירפא את המחלהתכן יי
 1.3 3.1 5 1 33 יהיה בסדר

 1.5 3.3 5 1 33 יש עוד ילדים שחיים עם המחלה
 1.2 4.1 5 1 35 אתה לא אשם במחלה

 1.3 3.4 5 1 33 זה לא בגלל שאכלת ממתקים

 (α =..132רמת מהימנות פנימית )היגדים  3בנוי ממוצע  רמולנמדד *
 

 N=33ומרכיביו  עידודמדד : 4לוח מספר 
 N תקן .ס ממוצע מקסימום מינימום 

 1.. 3.4 4.4 1.4 33 *עידודמדד 
 1.2 8.4 5 1 33 אני מעריך את האומץ שלך
 1.5 3.3 5 1 33 אני מבין איך אתה מרגיש

 1.3 2.3 5 1 33 אני רואה שאתה כועס
 1.5 2.3 5 1 33 שומע שאתה פוחד מהמחלהאני 

 1.3 2.1 5 1 33 זה בטח מאוד קשה לך
 1.1 1.3 4 1 35 מחכה לך תקופה קשה

 1.3 3.3 5 1 33 האם יש משהו נוסף שאתה מודאג ממנו עכשיו
 1.3 2.5 5 1 33 אני באמת מצטער

 1.2 8.2 5 1 33 הצוות פונה אליך בשמך הפרטי
 1.4 6.4 5 1 35 אותךמלטף  \הצוות מחבק

 (α =..151רמת מהימנות פנימית )היגדים  .1בנוי ממוצע  עידודמדד *
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

תשואות הקרן

במהלך שלוש השנים האחרונות ממשיכה הקרן - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ להניב תשואות גבוהות 
לחוסכים בה. 

התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות )מאי 2010 - אפריל 2013(, במסלול ההשקעות הכללי בקרן 
היתה 15.05% נומינלית ברוטו. 

תשואה זו הינה גבוהה גם במונחים יחסיים. חשוב לזכור כי תשואה זו הושגה תוך שמירה על מדיניות השקעות שמרנית 
וועדת ההשקעות. בנוסף, הושגה התשואה בתקופה סוערת בשווקי ההון  יחסית כפי שהוגדרה על ידי הדירקטוריון 

בישראל ובעולם.  

שלנו  הקרן  תשואת  את  לנתח  חשוב  יחסית,  ארוך  לטווח  חיסכון  הוא  השתלמות  קרן  באמצעות  שחיסכון  כיוון 
בפרספקטיבה של מספר שנים. 

חישוב התשואה הנומינלית ברוטו שהצטברה בקרן בעשר השנים האחרונות )מאי 2010 - אפריל 2013( מראה שתשואת 
הקרן היתה גבוהה:

97.23% במצטבר, שהם 7.03% בממוצע שנתי.
חישוב התשואה הנומינלית ברוטו שהצטברה בקרן בחמש השנים האחרונות 

)מאי -2008אפריל 2013(: 30.32% במצטבר, שהם 5.44% בממוצע שנתי.

תשואה גבוהה זו לאורך מספר כה רב של שנים בהן הכלכלה המקומית והעולמית ידעו עליות ומורדות רבים, הינה 
הישג, בעיקר על רקע רמת סיכון נמוכה יחסית בהשקעות2.

חשוב לציין שדמי הניהול הנגבים מעמיתי קרן ההשתלמות לאחים ואחיות הינם נמוכים במיוחד: 0.28% בשנת 2012, 
לעומת ממוצע של 0.81% בענף הגמל - לפי נתוני גמל נט

ועדת ההשקעות של הקרן דנה בתיק ההשקעות של הקרן אחת לשבועיים בהרכב ההשקעות, תוך קבלת סיוע מקצועי 
מבית ההשקעות דש שהוא מנהל ההשקעות  של הקרן, ומיועץ השקעות חיצוני. 

חשוב לציין כי בנוסף למסלול הכללי קיים בקרן מסלול ללא מניות. רמת הסיכון במסלול זה הינה נמוכה מרמת הסיכון 
של המסלול הכללי. ההשקעה במסלול זה היא ללא מניות. מטבעו מתאים מסלול זה לעמיתים המעוניינים בסיכון 

מופחת ובכלל זה לעמיתים מבוגרים המעוניינים להקטין את רמת התנודתיות של התיק. 

נציין עוד שקרנות ההשתלמות משקיעות את נכסיהן בשוק ההון על פי הוראות שקבע משרד האוצר. כזכור, מאז סוף 
שנות ה-80 אין המדינה מנפיקה עבור הקרנות אגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה, ועל כן הקרנות משקיעות את 

כל נכסיהן בשוק ההון. 
השקעות בשוק ההון הינן  תנודתיות מטבען, ולכן הרווחיות של הקרנות משתנה משנה לשנה, בהתאם להתפתחויות 

הכלכליות במשק ובעולם.

1 התשואות המפורסמות לעיל ולהלן הינן לפני ניכוי דמי ניהול.

2 אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד.

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקרן 03-6914941/2, פקס 03-6910696
k-aht.co.il כמו כן ניתן לקבל פרטים באתר הקרן
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מהנעשה בשטח

בודקת טהרה במגזר הדתי והחרדי

לפני זמן קצר מצאתי את עצמי באמצע  
חברים   בחברת  בירושלים,  הורדים'  'גן 
)מהם פרשתי למספר דקות...(,  מדריכה 
הסלולרי  לקו  מעבר  צעירה  אישה 
מינית  הדרכה   - הבריאה''  ב''סודות 

מעשית.
צעירה,   חרדית  כלה   - אישה  אותה 
גילתה, הביטה ומיששה בפעם הראשונה 
לא  ואם  המוצנעים  באיבריה  בחייה 
שהייתי מנתקת את השיחה באמצעיתה 
טלפונית  שותפה  עצמי  מוצאת  הייתי 

לאורגזמה נשית בתולית...
לא, איני נותנת שרותי סקס טלפוניים, 
אני עוסקת בתחום סיעודי חדש הנקרא 

''בודקת טהרה''.
בארץ  לפעול  החלה  האחרון  בעשור 
אחיות  במסגרתה,  חדשה,  יוזמה 
בתחום  הכשרה  עוברות  מוסמכות 
טהרת  של  רפואי    - והמעשי  ההלכתי 
זו  חדשה  התמחות  תת  המשפחה. 
יצרה תחום עיסוק חדש בשם: ''בודקות 

טהרה''. 
מטרת ההכשרה  ה'רשמית' היא לסייע 
בקביעה  ליועצת  או  הפוסק  לרב 
טהרה'  הקורס ל'בודקות  ההלכתית. 
מיועד לאחיות או רופאות  בלבד וכולל 
רכישת ידע מעמיק בנבכי ההלכה מחד 

והרפואה הגניקולוגית מאידך.
בירושלים  'פועה'  במכון  נלמד  הקורס 
לבצע  אחיות   ובמסגרתו, מוכשרות 
בדיקת הסתכלות גניקולוגית באמצעות 
אחות עוברת  כל  )ספקולום(.  מפשק 
המתמחה  במרפאה  מעשית  הכשרה 

בבעיות צואר הרחם.

 רקע הלכתי:
 - היהודית  החברה  מאושיות  אחת 
מצוות  קיום  על  מיוסדת  המסורתית 
טהרת  מצוות  המשפחה.  טהרת 
ההלכות  את  בתוכה  כוללת  המשפחה 
הנוהגות בין בני הזוג היהודים. המחזור 
הביולוגי של האשה הנו הבסיס למצוות 
מחזור  כל  במהלך  המשפחה.  טהרת 
הנובעות  תקופות  מספר  קיימות 

ממצבה הפיזי של האישה. 
התנהגות  על  משליכות  אשר  תקופות 

שני בני הזוג:
ראתה  שהאישה   וסת  -  מזמן   •
אחר  דימום  בכל  בוסת  או  וחשה 
היא  הורמונלי,  רקע  על  ברחם  שמקורו 
נחשבת כ'נידה' על פי ההלכה, בני הזוג 

אסורים בכל קרבה גופנית. 
• שבעה נקיים -  כל שבעת הימים מזמן 
שהאשה פסקה לדמם, )ווידאה זאת על 
הזוג  בני   - לטבילתה  בדיקה(  ועד  ידי 
אסורים בקרבה גופנית. במהלך 7 הימים 
הנקיים,  הנשים בודקות עצמן באמצעות 
החדרת אצבע עטופה בפיסת בד דקה 
)המכונה עד( לנרתיק כדי לברר את סוג 

ההפרשה הנמצאת בנרתיק.
בני  טהרה  -   במקוה  טבילה  לאחר   •

הזוג מותרים בכל קרבה גופנית.
דימום  רק  היהודית  ההלכה  פי  על 
שמקורו ברחם ונובע מסיבה הורמונלית 
גורם לאשה להיאסר למגע עם בן זוגה. 
כל גורם דימום אחר כגון פציעה, בעיה 
אינו   - מדמם  רחם  צואר  או  נרתיקית 
זאת,  לאור  זוגה.  לבן  האשה  את  אוסר 
הזוג  בני  מבחינת  יש  רבה  חשיבות 

פתולוגי  לדימום  הסיבות  את  לאתר 
בסמוך ככל הניתן למועד הופעתו.

 רקע מקצועי:
במסגרת  עובדות  הטהרה  בודקות 
כעצמאיות.  או  השונות  החולים  קופות 
היוזמה להכשרת אחיות כבודקות, נבעה 

ממספר סיבות:
בזמינותם  רב  קושי  קיים   - זמינות   •
בשעה  או  קצרה  בהתראה  רופאים  של 
הערב,  בשעות  רבות  פעמים  הנצרכת, 

ערבי שבת וחג ועוד.
דיים  אינם בקיאים  רופאים רבים   •

בדקויות ההלכה.
באבחון  ההלכה  אמון  חוסר  הבעת   •
שומר  אינו  הרופא  אם  בפרט  הרפואי, 

מצוות.
המסורתית-  האשה  ע"י  ההעדפה   •
ע"י  כי הבדיקה תעשה  - חרדית  דתית 

אישה.
• עלות שווה לכל נפש.

 הנשים הפונות והמטרות:
נשים פונות אל האחות או מופנית על 

ידי רבנים, מסיבות שונות:
בין  פתולוגי:  דימום  שהתגלה  לאחר   •
המחזורים, מחזורים מתמשכים, דימום 
אישות  יחסי  לאחר  נקיים,  בשבעה 

וכיוצ"ב.
 - לחתונתן  בסמוך  כלות  הדרכת   •
הדרכה למיניות, הכרת הגוף, דימוי גוף 
חיובי, אינטימיות, יחסי אישות, אמצעי 

מניעה וכדומה  
אחרי  כלות  ובדיקת  זוגות  הדרכת   •

נחמה שולמן RN,  MA – ביה"ח 'אסותא', רמת החיל, בודקת טהרה, יועצת הלכה,
עורכת  www.mikve.net, אחראית 'מקוה פקיעין' – מקוה ייחודי לציבור החילוני בת"א.

nechamas7@gmail.com    :סופר מכותב



מקרום  חוזרים  )דימומים  החתונה 
קרום  אישות,  ביחסי  קושי  הבתולין, 
בתולין נוקשה או רישתי או בעל מחיצה, 

וגיניזמוס וכו'(
רק  )ההרשאה  בהריון  דימומים   •

למיילדות(.
לידה  לאחר  מתמשכים  דימומים   •
)תפרים, פגיעה בצוואר, כתמים בהנקה(.

• דימומים בתקופת הבלות.

עושה  הבודקת  הטלפון,  בשיחת  כבר 
אנמנזה ראשונית ובוחנת האם יש צורך 
המקצועית  שהמלצתה  או  בבדיקה, 
יותר  מעמיקה  אנמנזה  מספיקה. 
הבדיקה,  של  בסיומה  בהמשך.  נלקחת 
הבודקת ממלאת טופס מיוחד, המפרט 
הבדיקה  ממצאי  האנמנזה,  סיכום  את 

וההמלצות ההלכתיות והרפואיות. 
חבלה,  )פצע,  הממצאים  תיאור  ע"י 
אקטרופיון  וכדו'( ניתן על פי רוב להתיר 
דבר אשר  לבעלה.  הלכתית את האשה 
לשלום  הזוגית,  למערכת  מאד  חשוב 

המשפחה ולפוריות.

 ראיה רחבת טווח - 'ראש גדול'
בודקות הטהרה פוגשות את הנשים לכל 
הבודקת,  האחות  המיניים.  חייהן  אורך 
הנבדקת  עם  אינטימיות  יחסי  יוצרת 
כאוזן קשבת,  לא אחת  ומוצאת עצמה 
לנשים שעולמם החברתי, פעמים רבות 
התקשורתית  לתרבות  וחשיפתן  צר 
נחשבת  האחות  בדיקת  מוגבלת.   -
מאיימת  לא  כזמינה,  המטופלת  בעיני 
נשים  באות  פעמים  'בריאה'.  וכבדיקה 
ששנים לא ביקרו אצל רופא נשים ולא 

נמצאות במעקב תדיר.
מגוון  לזהות  עשויה  הבודקת  האחות 
רחב של בעיות פיזיות, ריגשיות, נפשיות 
בהדרכה,  עוסקת  היא  ומשפחתיות. 
והכוונה  תמיכה  מוקדם,  זיהוי  מניעה 
אנו  לדוגמה  כך  המתאים.  לטיפול  
 - טורדנית  הפרעה  בביטויי  נתקלות 
בנושא  המתמקדת   )OCD=( כפייתית 
ביטויי  לקראתה,  וההכנות  הטהרה 
אלימות במשפחה, התמודדות  עם אובדן 
פעמים  ועוד.  שקטה  לידה  הפלה,  כגון: 
להדרכה  הענות  הבודקת  תשיג  רבות 

ולטיפול במקום שרופא הנשים או אחות 
הקהילה לא השיגו. שכיח הדבר בהמלצה 
הדרכה  מניעה,  באמצעי  לשימוש 
האנמנזה  וכו'.  יתר  בהשמנת  לטיפול 
הנלקחת לפני הבדיקה והבדיקה עצמה, 
מאפשרים גילוי מוקדם של שלל בעיות 
וגיניטיס,  וגיניסמוס, וסטיבוליטיס,  כגון: 
פטרת, ציסטות, כיבים, אקטופיון, דלקות 
מופנית  הנבדקת  ועוד.  שתן  בדרכי 

למטפל מוסמך המתאים.
עם  הוא  לבודקת  שיש  נוסף  חשוב  קשר 
הדעת  חוות  על  הסומכים  הקהילות  רבני 
והשיפוט של הבודקת יותר מאשר על  זו 
של הרופא. דו השיח הבלתי אמצעי בינהם 
יאפשר לשנות פסיקות הלכתיות קודמות 
מהרב  'הקלות'  בקבלת  לנבדקת  ויעזור 
הפחתת  מניעה,  באמצעי  בשימוש  כגון 
זה מאפשר תקשורת  ועוד. קשר  בדיקות 
בלתי אמצעית עם הגורם  המשפיע ביותר 
הרב שלהם. קשר   - הזוג  בני  על  לעיתים 
ייחודי  תחומי  בין  שילוב  מאפשר  אשר 
בתחומים  גם  הזוג  בני  לרווחת  המביא 
אחרים בחייהם כגון: תקשורת, זוגיות ועוד. 

מסלולים חדשים 2014

קורסים על בסיסיים 2014: • אונקולוגיה • סוכרת • קהילה

בית הספר לסיעוד מאיר מכשיר סטודנטים
במסלולי לימוד מגוונים לקבלת תעודת אח/ות מוסמכ/ת

מעונות במקום

במחירים נוחים לכל כיס!

עניין, אתגר, גיוון, בטחון תעסוקתי, תנאי לימודים נוחים!

רוב הסטודנטים שלנו
נקלטים לעבודה ב”מאיר”,

כבר במהלך לימודיהם
ומשתלבים במערכת
הבריאות בישראל

עד לתפקידים בכירים
בתחום הניהול, החינוך

ותכנון מדיניות

בית הספר מאיר זוקף לזכותו, לאורך השנים, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד בבחינות הרישוי 
להסמכה של משרד הבריאות ובבחינות הממשלתיות של הקורסים העל בסיסיים.

מסלול להסבת אקדמאים לסיעוד – מילגה בגובה 80% 
משכר הלימוד. 3 ימים בשבוע!!! מרץ ואוקטובר.

.1

.2

.3

מסלול הסמכה לתואר אחות מוסמכת )שנתיים וחצי( –
מילגות בגובה 50% משכ”ל. המילגות ישולמו מהשנה השנייה.

מרץ ואוקטובר.

לאחיות מוסמכות אקדמאיות - קורסים להשתלמויות מוכרות )על בסיסיים( על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות.
הכשרת מדריכים קליניים מקצועיים בקורסי הדרכה קלינית.

בנוסף מקיים בית הספר פעילות נרחבת של לימודי המשך לאחיות בקורסי ערב ובוקר בתחומים מגוונים ונדרשים.

מסלול להסמכה תלת שנתי )לאימהות וסטודנטים עובדים( –
ימי לימוד קצרים 8.00-13.00 וחופשות התואמות את חופשות 

משרד החינוך. אוקטובר.



עמיר גרינברג RN,  PhD – מרכז תחום מחשוב ומערכות מידע בסיעוד, תיק רפואי  ואינטרנט

Amir.Grinberg@sheba.health.gov.il     :סופר מכותב

המרכז הרפואי שיבא  - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

היא תהליך מובנה של  האקרדיטציה, הסמכה בעברית, 
ויעדי  למטרות  בקשר  בית-החולים  מרכיבי  כל  בחינת 
פעילויותיו,  והליכי  העבודה שלו  תוכניות  בית-החולים, 
ועובדי השטח.  אנשי המקצוע  רמת  ועד  המנהל  מרמת 
בחולה  הטיפול  איכות  את  לשפר  ההסמכה  מטרת 
בהתאם  נקבעים  באקרדיטציה  הסטנדרטים  ובטיחותו. 
לרמה האופטימאלית שאותה רוצים להשיג. אקרדיטציה 
אינה עוד שיטה לבקרת איכות, אקרדיטציה היא תרבות 

ממש.
חיצוני,  גוף  על-ידי  מתבצע  האקרדיטציה  הליך 

שהוא   ,JCI=Joint Commission International-ה
היחידה הבינלאומית של ה-Joint Commission הגדולה 
מבין החברות האמריקניות המבצעות הליכי אקרדיטציה 

בארצות-הברית.
בסוף יוני 2013 זכה המרכז הרפואי שיבא באקרדיטציה 
אקדמית בהצטיינות )הראשון במזרח התיכון, ואחד מתוך 
בדרישות  שעמד  לאחר  וזאת,  בעולם(,  בתי-חולים   25
כ-3  זו הגיעה לאחר עבודה מאומצת של  ה-JCI. הכרה 
שנים בהובלת הצוות הסיעודי, אשר סחף אחריו את שאר 

הסקטורים.

מהנעשה בשטח
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אקרדיטציה אהובתי
)רשמי מסע של בעל של אחות בתל-השומר(

חלופה ליוצרים ויצירות

הכנה  או  אזהרה  שום  ללא  לחיינו  פרצה  האקרדיטציה 
מראש.

בי  הסתכלה  שתחיה,  זוגתי  מהעבודה  חזרה  אחד  יום 
במבט אוהב )ונדיר, אני חייב לציין( והודיעה לי, כי בית-
החולים עומד לעבור תהליך של "אקרדיטציה". "עד סוף 
יוני", הודיעה, "אל תבוא בשום דרישות, בקשות או תכניות, 

ועליך להתרגל לדחות סיפוקים".

הרבה ברירות לא היו לי, וקיבלתי הדברים בהכנעה, מבלי 
לדעת במה המדובר.

"אקרדיטציה"? שמעתי על למינציה, פרצלציה, אספירציה 
חשבתי  זרה.  לי  הייתה  האקרדיטציה  אבל  ורסוסיטציה. 
שאולי זה סוג של קרצייה נדירה, או מגיפה שתקפה את 

מחלקות בית-החולים.
למלר"ד- פניתי  ייאושי  וברוב  אותי,  הכריעה  הסקרנות 
קיבלתי  ושם  "גוגל",  ע"ש  הרפואי  במרכז  הויקיפדיה 
עזרה ראשונה... האקרדיטציה: סוג של שינוי אבולוציוני, 
שארגוני בקרה בינלאומיים בודקים כדי להבטיח, שרמת 

הרפואה תהיה בסטנדרטים מקובלים, וכו' וכו' וכו'.

עד לאותו היום החיים בביתנו הנורמטיבי התנהלו, פחות או 
 .D-DAY-יותר, על מי מנוחות, אולם זה, ללא ספק, היה ה

נקודת האל-חזור. החיים לפני ואחרי.

הצעתי לדורית סופשבוע ארוך ומפנק בכרתים, במלון אין 
ואולם המבט  ובמחיר מגוחך,  ספור כוכבים ואטרקציות, 
האקרדיטציוני שנשקף מעיניה, הבהיר לי כי טעיתי טעות 

חמורה.
המערכת  לחיזוק  רומנטית  ערב  לארוחת  אחרת  הצעה 

הזוגית שלנו נתקלה אף היא בבוז. סרט? הס מלהזכיר.
מתחילת  ההיא  לי  הזכירה  פינוקים,  אין  חופשות,  אין 

הכתבה. יש קווים אדומים, וזהו!!!

חתולתנו  ושוקה,  חלצינו,  יוצאי  הבית,  דרי  את  כינסתי 
הקשישה, כדי להסביר להם את משמעות הדברים, ולדבר 
ויעל  הקלסרים,  על  יעבור   עודד  פרויקטים.  חלוקת  על 
תרענן נהלים ותגיש דוחות. ההחלטה שהתקבלה פה אחד 
עצמוני  חיים  אורח  ולנהל  במחתרת,  לחיות  לעבור  היא 

ומנותק ממכשירי הנשמה.

עד  השתנו  לסיוט,  שהפכו  וחיי  השבועות,  להם  חלפו 
זיעה קרה,  הייתי מתעורר באמצע הלילה שטוף  הקצה. 
מחשש שלא מילאתי את ה-ASA SCORE. מאותה סיבה 
הפסקתי לבקר בסטקיית "אסא" הידועה, וכחובב מושבע 
מאותה  זמן".  "פסק  לאכול  הפסקתי  מתיקה  דברי  של 
סיבה בדיוק צמידים בלכסיקון שלי הם כבר לא תכשיט. 
מהיום כל אישה שעונדת צמיד, אני בודק מה צבעו: לבן, 
אדום או צהוב? כדי שאוכל לדעת אם היא רגישה למשהו, 

או אם חלילה נמצאת בסכנת נפילה ותצטרך עזרה.
ובואו לא נדבר על תאריכי תוקף. אני בודק את תאריכי 
הבקבוקים  כל  ועל  בסופר,  המוצרים  כל  של  התפוגה 
בבית אני מדביק מדבקות. תאריך פתיחה ועד מתי תקף 

לשימוש.

לדרך,  יצא  והתהליך  טובה,  בשעה  הגיע  האמת  רגע 
וכשהגיע לסיומו באותו יום שישי חם, דביק וארוך, ישבנו 
וחטיפים  פיצוחים  של  שקית  עם  הנייד  הטלפון  מול 
לי(   סיפרו  )כך  פעם  של  המתנה  כמו  בסבלנות  והמתנו 

מחוץ לחדר לידה.
.SMS-ואז שמענו את הצפצוף  שבישר את הגעת ה

"עברנו". קראתי שוב ושוב כלא מאמין. איזה אושר עילאי 
יכולה מילה בת 5  אותיות, חסרת מעוף ודמיון לגרום לבני 

תמותה רגילים, ובפרט לכאלה עם תאי גזע "שיבאיים".
 יש !!!  פרצנו בצהלות קרב ויצאנו במחול רומבה סוער!!!!
עכשיו אפשר לתכנן גיחה לחו"ל, צימר בגליל, או סתם 
ארוחת בוקר במבצע של איזה קופון באינטרנט. ובכלל - 

לחזור לשגרה שקטה ושלווה.
מ....?   אלא שיומיים לאחר מכן אני מקבל שיחת טלפון 

כן, ברור, זוגתי שתחיה.
"יוסי, למה לא כיסחת את הדשא?"

"שמת לב שיש רטיבות בקיר של המזגן?"
הבית  את  )להפוך  יסודי  ניקיון  לעשות  מתכננת  "אני 

בשפה שלה(, אז אל תתכנן כלום ליום שישי הקרוב!"

אני פונה להנהלת בית-החולים בתחינה ובקריאה נואשת 
- השיבו האקרדיטציה לאלתר!!!

יוסי סקינזס הבעל של.....  במכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
המרכז הרפואי המשולב שיבא , תל-השומר

yossi@talma.com  :סופר מכותב
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מוות נוסח אמריקה 2012 
 Cincinnati Children's Hospital התמודדות עם סבל, יגון ומוות בבית החולים לילדים

בישראל  )האחות  הקודם  בגיליון 
ההתנסות  תוארה    )192 מספר  גיליון 
בסינסינטי   לילדים  החולים  בבית 
המעולה שהם  וההתרשמות מהטיפול 
מקבלים. הפעם ניגע בהתמודדות עם  

המוות.
בבית  לאשפוז  המגיעים  למטופלים 
החולים לילדים בסינסינטי סיכוי טוב  
להתמודדות עם המחלות  האקוטיות 
אך  סובלים,   הם  מהם  הכרוניות  או 
כפי שכולנו יודעים לא כולם מצליחים 
לשרוד. מה שמאפיין את בית החולים 
הספציפי הזה הוא ההכרה שסבל וכאב 
הצעיר  המטופל  של  חלקו  מנת  הם 
ובני משפחתו, ולכן קיימת כאן יחידה 
מיוחדת בת 16 אנשי כמורה )נקראים 
בראשה   )  Pastor או   Chaplain כאן  
Jan Borgman. אנשי כמורה  עומדת  
קשת  כל  את  כמעט  המיצגים  אלה 
מוסלמים,  יהודים,  נוצרים,  הדתות: 
דת  איש  שמבקש  מטופל  מגיע  )אם 
ספציפי הוא יוזמן מהקהילה(, מגישים  
בני  למטופלים,  נפשית  ותמיכה  סיוע 
הצוות  ולצוות המטפל.   משפחותיהם 
ביממה  שעות   24 זמין  הזה  המופלא 
וכל מי שזקוק לתמיכה רוחנית, תפילה 

או שיחה מוזמן להתקשר אליהם.
כבר  הזו  המופלאה  ביחידה  פגשתי 
בשבוע הראשון לשהייתי בבית החולים 
עת הוזמנתי לשמוע הרצאה מפי ז'אן 
בורגמן )Jan Borgman( על התמודדות 
בבית  הגדול  האולם   ומוות.  סבל  עם 
החולים היה מלא מפה לפה והופתעתי 
אחיות  צעירות,  אחיות  שם  לגלות 
ותיקות, סגל רפואי מתמחים צעירים 
ומנהלי מחלקות וכן סגל עובדים שכבר 
מקפידים  אבל  החולים  מבית  פרשו 
שבועיות.  החד  להרצאות  להגיע 
פגשתי כאן גם את אנשי צוות יחידת 

מטופל  כל  המיון   בחדרי  התמיכה 
לחדר  בינוני  במצב  לטיפול  שמגיע 
שני  של  קבועה  לנוכחות  זוכה  המיון 
אנשים: איש כמורה שתפקידו לתמוך 
ששייך  נוסף  ואדם  המשפחה  בבני 
ליחידת Child care   שתפקידו לתמוך 
http://education-portal.com/  בילד
child_life_specialist_certification.
לתפקידו  דומה  די  זה  )תפקיד   .html
בארץ,  המופעל  הרפואי,  הליצן  של 
ותפקידם  החיצוניים  הקישוטים  בלי 
להרגיע את הילד, ולסייע לו בתהליכי 
הטיפולים  המחלה,  עם  ההתמודדות 

והסחות דעת(.

תדיר  נמצאים  הכמורה  אנשי 
קבוצות  מפעילים  השונות  במחלקות 
הרופאים  ולסגל  להורים,  תמיכה 
בבית  תדיר  נמצאים  הם  והאחיות. 

החולים וברגע שמטופל נוטה למות הם 
ומציעים  המשפחה  בני  ליד  נמצאים 
ותפילות.  ליווי  נפשית,  ותמיכה  סעד 
הורים  של  קבוצות  מפעילים  גם  הם 
ואחרי שנת אבל  יקיריהם  שאבדו את 
לחזור  המעוניינים  להורים  מאפשרים 
להורים  משאב  ולשמש  החולים  לבית 
סדנאות  עוברים  כמובן   הם  אחרים. 
לקבוצת  להצטרף  יכולים  ואז  הכשרה 
בבית  העובדת  הגדולה  המתנדבים 
הורים  של  קבוצות  הפעלת  החולים. 
טבעי   מאוד  לי  נראה  ואחיות  שכולים 
סטז'רים  של  קבוצות  הפעלת  אבל 
לקבל  הופתעתי  צעירים?  ומתמחים 
עוד  שכזו  בקבוצה  להשתתף  הזמנה 
סיפורו  את  לשמוע  הופתעתי  יותר 
בבית  שנמצא  צעיר,  סטז'ר  בילי,  של 
החולים במחלקה  להשתלות מח עצם 

כחודש וחצי: 

RN, MSc חנה שצמן
Blue_or@yahoo.coml   :סופר מכותב

מפגש תפילה לבני כל הדתות
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 סיפורו של בילי
"כל מה שאני רואה כאן במחלקה 
אותי  ומרגש  אותי  מפעים 
במפגש  בילי  אומר  מאוד  עד 
נוכח  הייתי  אתמול  התמיכה. 
המחלקה  מנהל  כשסגן  בחדר 
דיבר עם אימא שהבן שלה מאוד 
חולה  לאחר שלוקמיה התלקחה 
מיני  כל  שאלה  האימא  מחדש. 
שאלות על הטיפול העכשווי בבן 
למענו  לעשות  אפשר  עוד  ומה 
והרופא השיב בסבלנות מעוררת 
מסוים  בשלב  התפעלות. 
את  "ואיך  הבכיר:  הרופא  אמר 
האימא  זה?"  כל  עם  מסתדרת 
פשוט  הרופא  ואז  בבכי  פרצה 
ואני  אותה  וחיבק  אליה  ניגש 
לא  עוד  כזה  דבר  המום.  הייתי 
ראיתי, רופא שהוא גם בן אדם, 

זה מדהים."
על  אחיות  עם  הרבות  בשיחותי 
הרבתי  המוות   עם  שלהן  המפגשים 
לשמוע על תרומתם של אנשי הכמורה  
עם  האחיות  ההתמודדות של  לכושרי 

אירועים קשים.

 סיפורה של אנה מרי
מספרת אנה מרי אחות ותיקה שהחלה 
 PCA =  patient את הקריירה שלה כ
שהכי  הילדות  "אחת   care assistant
נקשרתי אליה הייתה קטי ואפילו אחרי 
אותה.  לשכוח  מצליחה  לא  אני  שנים 
קטי הייתה ילדה מאוד חולה אבל את 
לקראת  ממש  רק  סופית  הבנתי  זאת 
הסוף. המשפחה שלה גרה רחוק מאוד 
הייתה  הזמן  שרוב  כך  החולים,  מבית 
הסגל,  עם  מפטפטת  במחלקה,  לבד 
הטיפולים  כל  את  בהכנעה  מקבלת 
הוציאה  לא  לה  שנתנו  המכאיבים 
לה  היה  תמיד  אבל  בכתה.  ולא  הגה 
לומר מילה טובה למשהו. פעם למשל 
ביקשה שנזמין את הטבח הראשי כדי 
שתוכל להגיד לו כמה הפירה שלו היה  
דרשה  ניתוח  לחדר  וכשהלכה  טעים 
הצעיר  האח  ארתור  שרק  תוקף  בכל 
ניתוח  לחדר  אותה  ילווה  במחלקה 
ויחכה לה כשתתעורר. כשהיה לה יום 

הולדת הזמינה ממני עוגה עם דמויות 
של דיסני וקצת כעסה כשהדמות של 
לי  הייתה  לא  שם.  הייתה  לא  פלוטו 
קטן.  פלוטו  לה  לקנות  הלכתי  ברירה 
שלא  חיים  מלאת  כך  כל  הייתה  קטי 
פתאום.  לי  למות  יכלה  איך  הבנתי 
כל  כעסתי  אבל  שלה  ללוויה  הלכתי 
לתפקד  קשה  לי  היה  כך  ואחר  הדרך 
מהמחלקה  שלנו  בכומר  ונעזרתי 
לא  כעס.  מאוד  הרבה  עליו  הוצאתי 
רציתי שיגיד לי שאלוהים לוקח אליו 
אותי  הפתיע  הוא  אבל  הטובים  את 
כשאמר "יש לך זכות לכעוס כי באמת 
איני  ולא,  מתה  שהיא  הוגן  לא  זה 
תשובות  לנו  יש  תמיד  לא  למה.  יודע 
לילדים שאנחנו  דווקא  קורה  זה  למה 
הכי אוהבים." את יודעת  אבל דווקא 

הדברים שלו הרגיעו אותי."

 סיפורה של לורליי
לורליי  עליזה ומחויכת, ואני מופתעת. 
לורליי  על  לי  המדווחת  האחות 
מוח  להשתלת  ביחידה  המאושפזת 
מאושפזת  שהיא  לי  מספרת  עצם, 
ומצבה  לסירוגין  חדשים  שלושה  כבר 
לה  יש  הפעם  ליום.  מיום  משתנה 
כבר  קנתה  ואפילו  להינשא  תכניות 
שמלה וקבעה תאריך כי הייתה אמורה 
שוב  אתמול  אבל  הביתה  היום  ללכת 

מה  יודע  לא  ואיש  החום  עלה 
כמו  כמעט  לבנה  לורליי  יקרה. 
מתכננת  שהיא  החופה  שמלת 
עם  משחקת  שבוע.  בעד  ללבוש 
המחשב שלה ומתוך כך אני מבינה 
של  מדויק  רישום  מנהלת  שהיא 
עליו  לחשוב  שאפשר  פרמטר  כל 
היא  בה  בתוכנה שבנתה בעצמה  
רושמת כל תרופה הנכנסת לגופה, 
שינויים  לוואי,  תופעות  מינון, 
עולה  אותי  רואה  וכדומה. כשהיא 
לראות  רוצה  רחב."  חיוך  פניה  על 
את השמלה שהזמנתי? אני נישאת 
ושמח."  עליז  ויהיה  הבא  בשבוע 
את  ופותחת  בגאווה  מכריזה  היא 
המחשב הנייד שלה. אני משתדלת 
את  כנראה  קולטת  והיא  לחייך  
"אל  לוחשת  היא  כי  פני  הבעות 
תדאגי אצא מזה כמו בכל פעם." 
אני  מזה?"  תצא  שהיא  חושבת  את 
כשאנחנו  שלי,  הצללית  את  שואלת 
"כבר  בראשה  מנידה  היא  בחוץ.  כבר 
עשינו חתונות כאן בבית החולים אז אני 
להגשים  הפעם  גם  שנצליח  מאמינה 
"היא מדברת על  ליבה."  את משאלות 
האופציה הזו?" אני שואלת. "עדיין לא," 
עונה האחות בעצב "אבל זה יגיע בעוד 
שהרבה  תבין  כשהיא  יומיים  או  יום 
מאוד  שלה  החבר  לה.  נשאר  לא  זמן 
רוצה להתחתן אתה למרות שהוא מבין 

שזמנה קצוב." 

 היחידה לטיפול נמרץ
 פגים וילודים

נמרץ.  לטיפול  במחלקה  ערב  ישיבת 
כשלושים אחיות נוטלות חלק בישיבה 
ומקבלת  הצוות  גודל  מה  שואלת  אני 
תשובה שמקרקעת אותי – 150  אחים 
הזו  הענקית  ביחידה  עובדים  ואחיות 
רחבי  מכל  ופגים  ילודים  הקולטת 
של  חלקן  והעולם.  הזו  הענקית  הארץ 
האחיות הגיעו במיוחד לישיבה, אחרות 
לקחת  כדי  למשמרת  להגיע  הקדימו 
התמודדות  הישיבה  נושא   - חלק  בה 
קשה  במצב  תינוקות  של  הורים  עם 
האחיות  מרתק.   – אומר  מה  ואנוש. 
בשורה  בישור  של  דילמות  מציגות 

עבודת יד של מתאבל
במרכז לסיוע אבלים
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הורים  דוגמאות של  מציגות  מרה, 
סופיות  עם  להתמודד  שהתקשו 
מתי  עולה השאלה  וכצפוי  המוות, 
האחות  ומקום  די  להגיד  צריך 
בקטע הזה של סוף החיים. מסתבר 
לדיון  קבועה  חודשית  ישיבה  שזו 
בנושא אבל, ומיתה. בתום הישיבה 
של  האחראית  האחות  מתנדבת 
שזו   – מליסה   הערב   משמרת 
את  לי  להראות  הקבועה,  משרתה 
היחידה ולהסביר לי על המטופלים 

ודרכי הטיפול בהם. 
שירות  על  לי  מספרת  גם  מליסה 
 Now בשם  מתנדבים    צלמים 
I lay down to sleep  https://
www.nowilaymedowntosleep.
בהתנדבות  לבוא  שמוכנים    /org

ולצלם את הילד המת והוריו כמזכרת 
גם  כך  אחר  הביתה.  לקחת  שיוכלו 
אגלה שכמה אחיות העובדות בשירות 
כמתנדבות  גם  עובדות   הפלאטיבי 
הרבה  ומוצאות  הזה  הצילום  בשירות 
המת  הילד  את  לתעד  ביכולת  סיפוק 
אותי  מדהימה  עוד  הוריו.  עם  ביחד 
גדולה  די  קופסה  הפרידה.  קופסת 
למזכרות ותעודות. מסתבר שמתעדים 
אם  למחלקה,  המגיע  מטופל  כל  כאן 
אפשר מצלמים אותו, או מעודדים את 
בני המשפחה לעשות כן, אוספים את 
ההורים  שמביאים  הקטנות  המתנות 
אותם.   גם  ושומרים  משפחה  ובני 
לאחר  במחלקה,  נפטר  המטופל  אם 
יושבת האחות  השיחה עם איש הדת, 
האחראית עם המשפחה, מסבירה לה 
לאם  ומאפשרת  כך  אחר  יקרה  מה 
לבחור את הלבוש שבו יולבש התינוק 
שבמחלקה  )מסתבר  האחרונה.  בפעם 
יש אוסף של בגדים קטנים ופצפונים 
שומרת  שהמחלקה  ותינוקות  לפגים 
העוזבת  המשפחה  הצורך(     למקרה 
קופסה  מקבלת  החולים  בית  את 
המתנות,   הזיכרון,  מסמכיי  כל  ובה 
חום  גיליון  שיער,  קווצת  התמונות, 
ותעדו  רשמו  שבהם  קטנים  ודברים 
רושמת  בנוסף  הפעוט.   של  חייו  את 
האחות כמה מילים על כרטיס ניחומים 
הקופסה  מתכולת  חלק  שמהווה 

הקופסה.   לתוך  אותו  גם   ומכניסה 
הברכה  כרטיסי  שתרבות  לזכור  כדאי 
ונוכל  הברית  בארצות  נפוצה  מאוד 
חתונה,  מטרה:  לכל  כרטיס  למצוא 
חבר  של  מוות  פרישה,  בדרגה,  עליה 
כל  או  למשפחה  חתול  תוספת  קרוב, 
תרבות  לאותה  בהמשך  אחר.  אירוע 
של  למותו  גם  מוכנים  כרטיסים  יש 
תינוק או ילד. וכל שצריך לעשות הוא 
בני  וחתימה.  מנחם  משפט  להוסיף 
ובתוכה  מעטפה  גם  יקבלו  המשפחה 
וספרות  מקצועית  לספרות  המלצות 
איש  הנפטר.   גיל  לפי  מקצועית 
על  חייב  המשפחה  את  שמלווה  הדת 
הם  אם  ההורים  את  לשאול  החוק  פי 
מרשים לתרום את אבריו של המטופל 
לצורך השתלה )איש הדת מברר קודם 
ובהתאם  הזו  בשאלה  טעם  יש  אם 
לתשובה של הרופא המטפל יודע אם 
יש מקום לשאול את השאלה( בשיחה 
על  האחראית   ,Jan Borgman עם  
שירותי התמיכה בבית החולים  הוסבר 
לי כי ברגע שמטופל נפטר ולא משנה 
לרשויות  לדווח  הדת  איש  על  גילו,  
נמחק  הוא  ואוטומטית  החולים  בית 
של  עתידית  והתקשרות  פנייה  מכל 
וכדומה.   למרפאות  הזמנות  בדיקות, 
מוקפא  שלו  הטיפול  חשבון  בנוסף 
לשלם  יותר  נדרשת  לא  והמשפחה 
חודש  כעבור  הטיפול.  עבור  אגורה 
תנחומים  אגרת  לשלוח  דואגים 

נוספת ואגרת אחרת תשלח ביום 
ההולדת הבא של הנפטר כמו גם 
ביום השנה הראשון למותו. אותי 
רגשו במיוחד שתי אבנים קטנות 
ציור  חקוק  עליה  משיש  עשויות 
לקופסה  המוכנסים  קטן  לב  של 
אימהות  שלדעתן  הסבירה  ז'אן 
אוהבות מאוד ללטף את האבנים 
אותן  לקבור  בוחר  חלקן  האלה, 

ביחד עם התינוק המת.

רולנד- בבית  למשפחה  פינה 
 Ronald McDonald( מקדונלד 

)House
http ://www .rmhcincinnati .

org/about-history.aspx
התקופה  את  זוכרות  לבטח  אתן 
ליד  לשהות  הורים  על  נאסר  שבהן 
להם  הותר  ובהמשך  החולה  ילדם 
סרוחים  החולים,  ילדיהם  ליד  להיות 
על כסאות, או שוהים בחדרי ההמתנה 
יאפשרו  בהם  לדקה  ממתינים  הצרים 

להם לשוב ולשבת לידי הילד החולה.
כאן, להבדיל, ליד בית החולים לילדים 
מקדולנד  רולנד  הארחה  בית  נמצא 
זה  בבית   .1982 בשנת  שעריו  שפתח 
שוהות משפחות שילדיהם מאושפזים 
בבית החולים. כאשר מצב הילד מאפשר 
זאת  ולפני שהוא משתחרר לביתו הוא 
בבית  משפחתו  עם  להתגורר  עובר 
הארחה וזוכה לביקורי בית של אחיות 
ממוצעת  )שהות  הפלאטיבי.   השירות 

בבית רולנד מקדולנד כ 22 יום( 
בבית כל השירותים שמשפחה רחוקה 
פעיל  אוכל  חדר  להם:  זקוקה  מהבית 
שעות  כל  לאורך  לאכול  אפשר  בו 
היממה, חדרי משחקים, פינות טלוויזיה 
משחקיה.  עם  פורחת  גינה  ואינטרנט, 
בבית מתגוררים  אנשים מכל מדינות 
העולם  מרחבי  מטופלים  וגם  ארה"ב 
שהגיעו לטיפול בבית החולים.  השהיה 
בבית עולה כסף  מצפים שכל משפחה 
כמובן  אבל  ליום,  דולר   25 עד  תשלם 
שלא דוחים אנשים שאין באפשרותם 
קיימת   הזה.  המחיר  את  אפילו  לשלם 
קצר  זמן  תוך  אבל  המתנה   רשימת 
היה  שהותי  בזמן  מקום.  מתפנה 

"לב" לקחת הביתה



בואו לקבל קורס בחינם!

קורסי מחשבים:

קורסי מיומנות אישיות וניהוליות:

ג'ון ברייס מכללת הי-טק והמרכז הישראלי לניהול  קרן מעגלים מאפשרת באמצעות 
הכשרות ללא עלות לאחים ואחיות בגיל +50. להלן דוגמאות לקורסי העשרה אשר יעניקו 

לך ידע מקצועי והעשרה.

למי זה רלוונטי?
שעובדים  ומעלה   50 בגיל  ואחיות  אחים 

במקצוע לפחות 7 שנים.

לתשומת ליבך
· ניתן להצטרף בחינם לקורסים שמתקיימים 
חיפה  אביב,  בתל  שלנו  ההדרכה  במרכזי 

וירושלים.
· במידה ומתאגדת קבוצה של 12 עובדים ומעלה 

ניתן להזמין בחינם את הקורס אליכם לארגון.

אחים ואחיות מעל גיל 50?

 

לבדיקת זכאות ופרטים נוספים: 
zehavito@jbh.co.il ,03-7100634 .זהבית אורלב - טל

liors@jbh.co.il ,052-6466683 .לקורס מאורגן: ליאור זיידל - טל

קורסי אופיס
בניית אתרים
עיצוב גרפי

PC קורס טכנאי
קורס עריכת וידיאו
קורס צילום דיגיטלי

קורס ניהול ויזמות
קורס שיווק ומכירות

קורס יועצי נדל“ן

תל אביב | חיפה | ירושלים |  דברו איתנו ב-
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הראוי  מן  מהארץ.  שהגיע  ילד  בבית  
האורתודוקסית  הקהילה  כי  לציין 
היהודית מפעילה בית דומה בשכונתה 
המאפשר לאוכלוסייה הדתית  מגורים 

בסביבה יהודית. 

 סיפורה של ליאה
ליאה ילדה חמודה בעלת שאריות של 
בת  ביישני,   וחיוך  זהובים  תלתלים 
החולים  לבית  הגיעה  משלוש.  פחות 
והספיקה  חריפה  כבד  דלקת  עקב 
לעבור השתלת כבד. כרגע היא בשלב 
ההחלמה, שוהה בבית מקדונלד ביחד 
עדיין  ליאה  לטוב.  שמקווה  אימה  עם 
ומתנהגת  מלאכותית  הזנה  מקבלת 
האחות  את  רואה  כשהיא  גדולה  כמו 
לעלות  ממהרת  היא   לביקור  באה 
ולחשוף את מקום כניסת  על מיטתה 
הטפול  את  מבצעת  האחות  הקטטר.  
חברותיה  ככל  ובמקצועיות.  במהירות 
לחה  במטלית  ידיה  לנקות  מקפידה 
ואחר כך בג'ל ניקוי, כל חפץ שהביאה 
ואפילו   סטטוסקופ  מאזניים,   - עמה 
ניקוי.  במטליות  מיד   מנוגבים  התיק 
יחזור על עצמו בכל מגע  הזה  הטקס 
ילד.   או  מבוגר  מטופל  עם  אחות  של 
הטיפול  ואחרי  חברותית  מאוד  ליאה 
ומצפה  כדור  לי  להגיש  ממהרת 
כך  אחר  לה,  ואחזיר  אותו  שאתפוס 
אותם  שאנעל  כדי  נעלים  לי  תביא 
לרגליה. אינני מבינה אותה כך כל טוב 
כי המבטא שלה דרומי כבד, אבל אני 
מבינה שהיא רוצה שאקח אותה לטיול 
בחוץ. אולי נמאס לה לשהות בחדר כל 
הזמן?  אני יכולה להבין אותה. החדר 
עצמו די גדול ונוח. מיטת תינוק, מיטה 
להורים. מטבחון, ושירותים.  אבל כמה 
בחדר"?   "כלואה  להישאר  אפשר  זמן 
שבקרוב  ולביתה  לי  מבטיחה  האימא 
הביתה.  ואולי  החוצה  לצאת  תוכלנה 
גם היא רוצה כבר לראות  את הילדים 
שהושארו מאחור, לחבק בעל שנאבק 
לעבוד וגם לטפל בקטנים.  מה אומר 
שלפחות  שמחה  אני  אבל  פשוט,  לא 
שם  לשהות  נעימה  סביבה  להם  יש 
לעמוד  או  להתרוצץ  צריכים  ואינם 
והטיפול  בתור לקבלת הציוד הרפואי 
התרופתי. את הכל מספק בית החולים 

ורשימות  הצורך  לפי  בשבוע  פעמיים 
שהאחות מכינה.

StarShine Hospice 
 וטיפול פאליאטיבי

ייחודי  שירות  לילדים  החולים  לבית 
חולים  לילדים  המיועד  דופן  ויוצא 
הסובלים  בילדים  מדובר  בביתם. 
החיים  שתוחלת  כרוניות  ממחלות 
ידי  על  מוענק  הטיפול  קצרה.  שלהם 
ביקורי  המבצעות  מוסמכות   אחיות 
בין  הילד  של  למצבו  בהתאם  בית 
ניהול  וכולל  בשבוע.  לפעמיים  פעם 
כאבים,  עם  והתמודדות  סימפטומים 
וציוד  תרופות  וסיפוק  בית  ציוד  מתן 
להצטרף  הצלחתי  לשמחתי  נלווה. 
לכמה ביקורי בית ולהתרשם מהטיפול 

המסור המענק לילדים החולים. 

 סיפורו של אליה
אליה  ילד רביעי במשפחה נולד לזוג 
שוטרת  האם  דתיים  קתולים  הורים 
לזוג  בתיכון.  מורה  האב  במקצועה 
ילד  איבדו  והם  בריאים.  ילדים  שני 
אחד לפני כשנתיים  כתוצאה ממוות 
בעריסה. בבדיקות מעקב שעברה האם 
הרביעי  הילד  של  ההיריון  בתקופת 
אבל  הידרוצפלוס   של  מצב  זוהה 

ההיריון.  המשך  על  החליטו  ההורים 
בלידתו  וכבר    39 בשבוע  נולד  אליה 
זמן  הרבה  יחזיק  שלא  ההורים  ידעו 
עם  בהיוועצות  החליטו  הם  מעמד, 
תומך  טיפול  לאליה  להעניק  הכומר 
בלבד ולא לבצע התערבויות כירורגיות.

את  מצאתי  בית  לביקור  כשהגענו 
אליה כבר בן  שבעה חודשים )איך הוא 
מחזיק מעמד? לאלוהים פתרונים(  גוף 
שכוב  ענק  וראש  שבוע  בן  תינוק  של 
גדול  כך  כל  הראש  בסלון.  הדום  על 
ולכן  יכול להסתובב  אינו  כי אליה  עד 
אין סכנה שיפול מההדום. אליה מקבל 
תזונה בעזרת זונדה וטיפול תרופתי נגד 
בודקת  האחות  הבית  בביקור  כאבים. 
את הילד, בוחנת את מצב הנוחות שלו, 
לשלום  ושואלת  התזונתי  הרישום  את 
גם  נמצאת  בבית  וההורים.  הילדים 
חופש  שלקחה  הבעל  אם   - הסבתא 
והיא המטפלת העיקרית של אליה ושני 
הילדים האחרים. זו מקפידה לתעד כל 
מי שבא לבקר את אליה ומצלמת כל 
מבקר ומדביקה את התמונות באלבום 
שהולך וטופח. ההורים מאוד מתרגשים 
– זה היה אחד  לשמוע שאני מישראל 
החלומות שלהם לפני שהילדים נולדו. 
"בהישרדות, מקווים  כעת הם עסוקים 

ערכה למתפלל היהודי
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למה זכאי מי שפציעתו או מחלתו הוכרה בתאונת עבודה?
דמי פגיעה – מי שפציעתו או מחלתו הוכרו כתאונת עבודה, זכאי לדמי פגיעה, שהם תגמול כספי, בשיעור 75% משכר הברוטו שלו, בגין 3 חודשי 
היה  וכו'(  נוספות  שעות  משמרות,  תוספות,  )כולל  שלה  הברוטו  ושכר  בתאונה,  שנפגעה  אחות  למשל,  הפגיעה/מחלה.  עקב  הראשונים  ההיעדרות 

₪8,000 תקבל 6,000 ₪ בגין כל חודש היעדרות ב- 3 החודשים הראשונים, או חלק יחסי מסכום זה – בהתאם לתקופת ההיעדרות. 
מענק/קצבת נכות – לאחר תום 3 החודשים הראשונים – תקבע ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אם נותרה נכות בגין המחלה/הפציעה. בהתאם 
לשיעור הנכות – ישולם פיצוי כספי. דרגת נכות בין 9 ל- 19 אחוזים – מזכה במענק חד פעמי. דרגת נכות של 20 אחוזים ומעלה מזכה בקצבה חודשית 
לכל החיים. הזכאות למענק או לקצבה – קמה גם במקרה בו העובד מוסיף לעבוד במקום העבודה ואף אם שכרו כלל לא נפגע ואפילו אם שכרו עלה 

מאז התאונה. 

פגימות ייחודיות לאחים ואחיות
כל אדם ובכלל זה אחים ואחיות, עלול להיפגע בתאונות עבודה "רגילות" שאינן מיוחדות לסקטור זה או אחר, כמו למשל – תאונת דרכים בדרך לעבודה 

או ממנה, נפילה או חבלה. אולם מעבר לכך ישנן פגיעות מיוחדות בהן ניתן להכיר לאחים ואחיות בנסיבות תנאי עבודתם המיוחדים:

הכרה בפגיעה של אחים ואחיות כתאונת עבודה
מאת עו"ד ליאור טומשין *

מרקמן את טומשין טלפון 08-9393100, רח' פקריס 3 רחובות

מדור פרסומי

* מבעלי משרד עו"ד מרקמן-טומשין העוסק בתחום נזקי גוף )תביעות ביטוח לאומי, משרד הבטחון, תאונות דרכים, חבויות וביטוח(

חשוב מכל – שכולנו נהיה בריאים, אולם במקרה של פציעה או מחלה, במקביל להתמקדות בהליך הריפוי וההבראה, יש לבחון מימוש הזכויות 
הכספיות והסוציאליות מול המוסד לביטוח לאומי וכן ממבטחים שונים, הכל לפי הענין.

גב תחתון – פגיעות כתוצאה מעבודה הכרוכה באירוע של מאמץ חריג של הרמת חולה, דחיפת מיטה או פריט כבד אחר, או תוצאות של עבודה 
חוזרת ונשנית – בתנוחה לא פיסיולוגית של הגב.

 כפות ידיים – תופעה של תסמונת התעלה הקרדלית )C.T.S( – שעשויה להיגרם עקב עבודה רוטינית עם כלים רוטטים או עבודה עם לחץ על שורש 
כפות הידיים )דחיפה, הרמה( או עבודה רוטינית אחרת בה מעורבות תנועות סיבוביות של שורש כף היד.

פגיעת כתפיים – לעובדים שעבודתם כרוכה בדחיפה/משיכה קבועה של מיטות או אביזרים אחרים, או במקרים של דחיפה ומשיכה חד פעמית 
משמעותית שהסבה פגיעה בכתף.

מחלות ורידים וכלי דם – מחלות שעשויות להיגרם מעבודה הכרוכה בשעות של עמידה על הרגליים.
מחלות שעלולות להיגרם עקב הידבקות - ישנן מחלות שעשויות להתפתח עקב מגע עם נוזלים נגועים או עקב קרבה לחולים במחלות מידבקות, 

בכלל זה ניתן לציין מחלות כבד, מחלות ריאה-שחפת, מחלות פרקים – שעשויות להתפתח כסיבוך של דלקות גרון, איידס ועוד.
התקף לב או אירוע מוחי – פגיעות אלה יהיו מוכרות במקרה של אירוע חריג נפשי או פיזי – שאירע סמוך לקרות האוטם. אירועים כאלה כוללים 
התרגשות או התרגזות יוצאי דופן, ויכוח חריג, מאמץ גופני חריג ועוד. עבודת האחים והאחיות – עשויה להיקלע לאירועים חריגים מעין אלה – 

במהלך טיפול במקרים חריגים, קשים או מרגשים של חולים או בני משפחותיהם. 
פסוריאזיס, סכרת או פגיעה נפשית – פגימות אלה עלולות להיות מוכרות אם פרצו לאחר אירועים של סטרס נפשי. אחים ואחיות – נתקלים 
מעת לעת בסיפורים דרמטיים וטראומתיים הכרוכים בסוגיות של חיים או מוות. סטרס נפשי משמעותי בעבודה – עלול להיות מוכר כגורם לפריצת 

מחלות כמו פסוריאזיס, סכרת )בעיקר מסוג 1( או מחלת נפש.
מחלות ותסמונות עקב חשיפה לחומרים – מחלות שונות ותסמונות נוירולוגיות עלולות להתפרץ עקב חשיפה לחומרים שונים. במקרים אלה – אם 
למחלה עשויים להיות מספר גורמים אפשריים – שאחד מהם הוא חשיפה לחומרים- ניתן להכיר בקשר בין חשיפה זו לבין המחלה ולהכיר בכך 

כתאונות עבודה.

במקרה  זכאים  בישראל  האחרים  העובדים  ככל  ואחיות  אחים 
לאומי.  לביטוח  מהמוסד  ולפיצויים  להכרה  עבודה  תאונות  של 
כמי שמייצג את עובדי בי"ח קפלן – המאורגנים באמצעות ועד 
העובדים, בכל פגיעות גוף בהן לקו וכמי שמייצג אחים ואחיות 
העובדים(,  ועד  ע"י  מאורגן  שאינו  )באופן  אחרים  חולים  מבתי 
אפרט ברשימה זו את זכויותיהם של עובדים שפגיעתם או מחלתם 
הוכרה כתאונה עבודה וכן פגימות ייחודיות לאחים ואחיות בבתי 

חולים, בהן ניתן להכיר בשל אופיה הייחודי של עבודתם. 
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* כל שמות המטופלים בדויים כדי להגן על פרטיותם

שקט  מוות  וימות  סובל  לא  שאליה 
אבל יראים את הרגע שזה יקרה."

 דניאל
דניאל תינוק בן חצי שנה סובל אף הוא 
מהידרוצפלוס. גר עם אמו כהת העור 
הלא נשואה שני אחיו וסבתא קשישה 
בשכונה "לא בטוחה" ולכן אנו מגיעות 
צמודה  שמירה  של  ליווי  עם  לביקור 
בפינה  חשוך.  הבית  בטחון.  איש  של 
ומטיף  דת  שירי  מזמזמת  טלוויזיה 
האלוהים  את  לאהוב  שצריך  מסביר 
בסלון  לשולחן  מתחת  הכוח.  בכל 

של  דמויות  ועליו  שטיח 
כנפים  עם  שחורים  מלאכים 
לבנות בתנוחת תפילה. ראשו 
אחרי  כי  ענק  לא  דניאל  של 
שלושה חודשי סבל הסכימה 
שאנט,  ביצוע  לאפשר  האם 
שהתפתחותו  נראה  לא  אבל 
שנה  חצי  בן  תינוק  תואמת 
אפילו לא בן שלושה חודשים.  
אופטימית  מאוד  האם 
היא  לנו,"  יעזור  "אלוהים 
רואה   "אני  בבטחה,  אומרת 

שדניאל משתפר והולך."

 סיפורן של איילין וסוזי
בדרך לביקור הבית מספרת לי האחות 
וסוזי   איילין  האחיות  של  סיפורן  את 
וחצי  שנתיים  בת  איילין  הבכורה 
סובלת  לסמים,  מכורה  לאם  נולדה 
הוצאה  קשה  ומפיגור  ממיקרוצפלוס, 
אומנת,  למשפחה  והועברה  מהבית 
לאחר שהתברר כי האם אינה מסוגלת 
צעירה  היותר  האחות  בה.  לטפל 
היא  אף  סובלת  חודשים  שבעה  בת 
אודות  ידעה  האם  ממיקרוצפלוס. 
החליטה  אבל  בהריון  בהיותה  המום 
אומרת  "כנראה,"  אותו  להמשיך 
לה  ישאירו  שהפעם  "קיוותה  האחות, 
תמיכה  לקבל  ותזכה  התינוקת  את 
ומזון  דיור  עבור  ותשלום  ממשלתית 
התינוקת  ממנה  נלקחה  הפעם  אבל 
למשפחה  והועברה  לידתה  עם  מיד 
אומנת שמספקת לה ולאחותה את כל 

צרכיה."
אינה  הבנות  שתי  של  החיים  תוחלת 

מזיהומים  לסבול  נוטות  הן  ארוכה. 
בדרכי השתן  מקבלות מזון באמצעות 
דו  במעקב  ונמצאות  גסטרוסטרום 
הבית  הוספיס  אחיות  ידי  על  שבועי  
מישהי  פעם  )כל  החולים.  בית  של 
אחרת כדי שכולן יכירו את המשפחה(.

בסל-קל  שוכבות  התינוקות  בביקור, 
ומרימות  לסביבה  בקושי  מגיבות 
ומורידות ידיים בתגובה לאם המשפחה 
ונדמה שהן מחייכות  אני מתרשמת כי 
הטיפול בהן מסור. הן נקיות, מסודרות 
שאני  הכסף  נאים."  בבגדים  ולבושות 

מקבלת עבור הטיפול בבנות אינו גבוה 
אבל אנחנו אוהבים אותן. ניסינו לעניין 
במה  אותה  לעדכן  שלהן,  האימא  את 
הכעס  בשלב  עדין  היא  אבל  שקורה 
יום  אולי  מאתנו.  לשמוע  רצתה  ולא 

אחד תתרצה."

ביקורי הבית ביחד עם אחיות השירות 
הפלאטיבי עשו לי "חשק לעוד"   רציתי 
את  מצאתי  וכך  מבוגרים  גם  לראות 

עצמי בהוספיס.

 הוספיס  של סינסינטי  
http://www.hospiceofcincinnati.

org/blue_ash.shtml
הוספיס  למתקן  רק  להגיע  הצלחתי 
של מתקנים  ענפה  רשת  מתוך  אחד  
טיפול   המעניקים  סינסינטי  ברחבי 
בו  ההוספיס  האחרון.    החיים  בשלב 
מהמאה  עתיק  בית  מזכיר  ביקרתי 

כהים,  וילונות  גבוהה,  הקודמת. תקרה 
חדרים מרווחים, חדרי הסבה, משחקיה, 
חדר אוכל מפואר. פינות מנוחה, פינות 
והרבה  פרחוניות  גינות  טלוויזיה, 
חלונות  מול  לציפורים  האכלה  מתקני 
שום  כמעט  אין   . המטופלים  חדרי 
סממן שיסגיר שמדובר בהוספיס פרט 
לצוות אחיות בתחנה וסגל  מתנדבות  
בפתח  המחייכות  ירוק  סינר  לבושות 
המקבלות את פני בהתלהבות ושמחות 
בפני  ולהציג  המקום  את  לי  להראות 
הטיפול  האחראית.  האחות  את 
שחפץ  מי  וכל  בחינם  הוא  בהוספיס 
בכך יכול כאן לסיים את חייו 
לצרכים  בדאגה  בנוחיות, 
נוגד  מסור  וטיפול  בסיסיים  
מעורבת  הקהילה  כאבים. 
בטיפול החולים הנוטים למות. 
מקפידה  מקומית  מסעדה 
להביא כל בוקר סיר מרק טרי 
המבקרים  האורחים  לרווחת 
ארגון  המשפחה.  ובני 
המקומי  הפרחים  חנויות 
שלא  פרחים   לספק  מקפיד 
וארגון  בשבוע.  פעם  נמכרו 
המתנדבים המונה יותר מ-500 
סינסינטי.  מרחבי  מתנדבים 
בהוספיס הזה קיים גם ארגון 
על  הולכי  מתנדבים  להפעלת  הדואג 
ארבע  )כלבים, לבושים  גם הם אפודה 
המטופלים  את  לבקר  הבאים  ירוקה( 
ביחד עם בעליהם לאחר שעברו כמובן 

מבדקי כניסה והדרכה.

בצמוד להוספיס קיימת עמדה גדולה 
שעות  בכל  אחיות  ידי  על  המאוישת 
לשאלות  מענה  הנותנת  והלילה  היום 
ומתאמת  משפחה.  ובני  מטופלים  של 
פוטנציאלים  מטופלים  של  מפגשים 
עם השירות. לכאן גם פונים מטופלים 

הרוצים להירשם לשירות ההוספיס.

מעבר  לטיפול מסור הניתן למטופלים  
שלב  כל  במהלך  משפחותיהם  ובני 
בהוספיס  למצוא  ניתן  החיים האחרון, 
משפחות   לבני  ייחודי  טיפול  כאן 
 Grief המתמודדים עם משבר בדמות 

Support

חוברות הדרכה להורים



http://www.hospiceofcincinnati.
org/grief_support.shtml

השירות החינמי  מיועד לאנשים שחוו 
ומבוגרים    מתבגרים  ילדים,   – אבל 
)מוות או פרידה( ניתן לקבל כאן טפול 
ניתן  קבוצתי.  וטיפול  פרטני  אישי 
לצאת  או  מרוכזים  לסמינרים  להגיע 
ליצור  ניתן  בנוסף  החלמה.  למחנה 
קשר טלפוני עם אנשי המרכז  ולקבל 
התוכניות  רוב  טלפוני.  ויעוץ  סיוע 
ומאורגנות  מובנות  כאן  המופעלות 

סביב תהליכי הפרידה מהנפטר.
קירותיו   ועל  מאוד  פעיל  המרכז 
אפשר לראות את היצירות של הילדים 
את  מהשירות.  שנהנו  והמבוגרים 
גולדשטיין  משפחת  הקימה  המרכז 
כבר בשנת 1986 ומאז הצליח להעניק 
משפחות  למאות  ותמיכה  תקווה 
ומבוגרים.    צעירים  מתאבלים  של 
בבתי  הרצאות  מארגן  גם  המרכז 
כדי  קהילתיים  ובמרכזים  הספר  
להקטין התנגדות האוכלוסייה הרחבה 

מהמושג הוספיס.
http://www.hospiceofcincinnati.  
org/downloads/GoldsteinFamily

GriefCenterBrochure.pdf

 שירותי הוספיס בבית אבות
בכל  הוספיס  שירותי  להעניק  ניתן 
החפצים  מטופלים  נמצאים  בו  מקום 
בטיפול שמטרתו להקל על סוף החיים 
הצליחו  לשמחתי   מאבקים.   ללא 
שלי   הישראלי  המתאם   גולדמן  אילן 
 ,)Pam Hutchinson ופאם הצ'יטסון  
לארגן  שלי   הקלינית  המתאמת   .)
לעמוד  כדי  אבות  בבית  גם  מפגש 
על טיפול ההוספיס המענק שם. בית 
האבות שוכן בתוך גינות פורחות ועצי 
מגרש  אבל  מהעיר  מרוחק  קצת  יער. 
שגם  מכל  יותר  מעיד  המלא  החניה 
לבקר  המשפחה  בני  מגיעים  לכאן 
לגלות  התאכזבתי  יקיריהם.   את 
שהמטופלת שאך אתמול הזמינה את 
את  בלילה  אבדה  ההוספיס  אחות 
בכבדות  נושמת  היא  ועתה  הכרתה 

וחום גופה עלה. 

שמדובר  מסתבר 
השוהה  בלורה 
כבר  האבות  בבית 
אתמול  שנים.  שמונה 
לשירותי  התקשרה 
ובקשה  ההוספיס 
לשירות  להצטרף 
הגיעה  האחות  שלהם. 
לראיין  במטרה 
בדיקה  לבצע   אותה, 
מקיפה  פיסיקאלית 
באם  לקבוע  מנת  על 
היא מתאימה לשירותי 
מסתבר  ההוספיס.  
אבל  מתאימה  שהיא 
לטיפול  תזכה  לא 
ארוך טווח כי שעותיה 
ואחרי  קצובות. 
לחשה  אותה  שבדקה 
לא  "היא  האחות  לי 
הלילה."  את  תעבור 
שתגיע  דאגה  האחות 
ליד  שתשב  אחות 
ותדאג  המטופלת  

ביותר  הטוב  הטיפול  את  תקבל  שזו 
כאבים(  נוגד  וטיפול  )נוחות  האפשרי 
המטפל  לרופא  התקשרה  מכן  לאחר 
את  סיכמה  עמו  ויחד  אותו  עדכנה 
חמצן  נוזלים,  )מתן  הטיפול  המשך 
וטיפול נוגד כאב(. החולה אכן נפטרה 
באותו לילה, וגופתה נשרפה – קבורה 
הייתה יקרה מדי ולכן נבחרה דרך זולה 

יותר.

 סיפורה של מריאלה
לורה לא הייתה המטופל היחידה אותה 
מספר  עוד  היו  האבות.  בבית  ביקרנו 
מטופלים ומטופלות מהם במצב יותר 
טוב, אחרים קצת שקועים במחשבות 
עברה  האחות  העבר.  על  וזיכרונות 
בשירותי  )הרשום  למטופל,   ממטופל 
פיזיקלי  אומדן  ביצעה  ההוספיס( 
מקיף, שוחחה איתם באריכות, בדקה 
הסיעודי  הגיליון  את  האחות  עם 
את  עיניי  מול  רואה  ואני  והרפואי  
מריאלה בת 98 שיכלה להיכנס לספר 
גינס אם הייתה רוצה. בגלל גילה וגם 
ואינה  גמדה  שהיא  העובדה  בגלל 

מגיעה לגובה מטר. כשהיא ישובה על 
 5 בת  ילדה  אולי  מזכירה  היא  כיסא 
טוב אולי שש אבל קטנה. עם אצבעות 
מריאלה  קטנים.  וזרועות  קטנות 
וכיוון  נורמלית  למשפחה  כך  נולדה 
בעצמות   בעיות  לה  היו  שמלכתחילה 
שברים,  גם  וכנראה  מכאבים  סבלה 
בתחילת  לבד.  חייתה  לא  מעולם 
כשאלה  כך  אחר  הוריה  עם  חיה  חייה 
וגיסתה  אחיה  עם  לגור  עברה  נפטרו 
עם  לגור  נשארה  לעולמה  הלכה  וכזו 
לטפל  יותר  היה  יכול  שלא  עד  הגיס 
בה ואז עברה להתגורר  בבית האבות.  
היא נמצאת כאן כבר תשע שנים.  אל 
ובא  בחיים  עדיין  הגיס  הוא,   דאגה 
טוב  גיס  בשבוע  פעמיים  אותה  לבקר 
ומריאלה פנים עגולות, חיוך שובה לב 
תקועה על כיסא גלגלים רגליה תלויות 
וכשהיא  אוטומטי  לא  הכיסא  ברפיון  
רוצה לנוע היא צריכה לבקש . שאלתי 
"למה" אמרו לי כי לפני שנה דרכה על 
רגלה של משהו אז החליטו לקחת לה 
תפגע  שלא  כדי  הממונע  הכיסא  את 
שהאישה  אומרת  מריאלה  באחרים. 
דחפה את הרגל שלה מול הכיסא והיא 

פרסומת על תחנת אוטובוס
עידוד לתרומת איברים

35 האחות בישראל אוקטובר 2013



האחות בישראל אוקטובר 362013

מה  אבל  אשמה  לא  בעצם 
אז  לבד?  לגור  לעשות  תוכל 
גלגלים  כיסא  על  תקועה  היא 
אותה  שיסיעו  לבקש  וצריכה 
כאן  שהותי  בעת  לכאן  מכאן 
דיברה על כך שרוצה שוקולד. 
אפשר  כזה  כף  כיף  שוקולד 
לשבור חתיכה וללעוס שיישאר 
כשיצאנו  ובפה,  ביד  זמן  יותר 
לאכול, ביקשה מהאחות "תראי 
ותביאי  כיף  למטה  יש  אם 
לה  הציעה  האחות  טוב?"  לי 
להיכנס לספר  גינס כי גמדים 
והכי  שנים  לאורך  חיים  לא 
זקנה שהייתה מתה בת ששים 
וכמה אבל מריאלה מתעקשת 

"לא אני לא רוצה    ספר גינס" ואפשר 
להבין אותה המחלה והתופעה שלקחה 
שתפרסם  זו  היא  חרותה  את  ממנה 

אותה? לא בא  בחשבון

אני  מריאלה  של  השוקולד  ועם 
וכהנה  כהנה  עוד  באמתחתי  מסיימת. 
סיפורים על מטופלים ילדים שחייהם 
ועל  טובה  חייהם  איכות  אבל  קצרים 
כאלה שמזלם שפר הרבה פחות ואולי 

יום אחד עוד יסופרו. 

 במקום סיכום
אני מקווה שהצלחתי להעביר חוויותיי 

ייתכן שהארכתי יתר על המידה אז נסיים כאן לא לפני שאודה למזלי הטוב שהביא אותי לסינסינטי, לבית החולים לילדים, 
ולצוות האנשים המופלאים  שפגשתי במהלך שהותי כאן ובמיוחד לבאים: 

ביבליוגרפיה

בסינסינטי,  לילדים  החולים  מבית 
ואת  למטופלים  הצוות  דאגת  את 
העובדים  ההשקעה. התרשמתי שסגל 
המשמעות  את  מבין  החולים  בבית 
מחלות  עם  הורים  התמודדות  של 
קשות של ילדים ועושה הכל על מנת 
ולנחם.   לעודד  לעזור,  לתמוך,  לרפא, 
מצליחים  תמיד  לא  הדברים  מטבע 
כאן,  וגם  החולה,  הילד  את  לרפא 
עשויים  אחרים,  בריאות  במרכזי  כמו 
דרך  לגבי  דעות  חילוקי  להתעורר 
במשולש  אך  ביותר.   הטובה  הטיפול 
משפחה  בני  מטפלים,  של  הטיפול 
וחולים, כאן משתדלים להאזין לכולם, 
הנוכחי,  בידע הרפואי  תוך התחשבות 

בני  של  ובמאווים  ברצונות, 
לא  שוב  וחולים.   משפחה 
מחוץ  המוות  את  דוחקים 
מתמודדים  אלא  לתמונה  
בחלון.  נוקש  כשהוא  עמו 
שלבי  על  רוס  קובלר  את 
המוות  עם  ההתמודדות  
ועכשיו  בצד  שמו  כבר 
ולכל  ילד  לכל  מתייחסים 
הורה לפי מידתו ולפי צרכיו. 
את  שאבדה  אם  לי  סיפרה 
עמה  הסרטן  למחלת  ביתה 
שנתיים:  במשך  התמודדו 
הפכה  הסוף  לקראת 
מאד  שקטה  פטרישיה 
מה  אותה  שאלתי  ועצובה. 
קרה והיא הגיבה. "אני מפחדת שאחרי 
בבכי  אמרה   אותי,"  תשכחו  שאמות 
קורע לב. הבטחתי לה שכל עוד אני חיה 
ספריה  הקמנו  ואכן  אותה.  אשכח  לא 
וכל  למדה  בו  הספר  בבית  שמה  על 
אנו מחלקים  ביום ההולדת שלה  שנה 
מצטרפת  לפעמים  שמה.  על  מלגה 
בבת  שטיפלה  הקהילה  אחות  לטכס 
שלי ואני מעריכה את זה מאוד." ואכן, 
הפלאטיבי  השירות  אחיות  כי  מורגש 
ושירותי ההוספיס אוהבות את עבודתן 
מנת  על  הכל  לעשות  ומשתדלות 
ויהיה  יהיה שלם עם עצמו  שהמטופל 

מוכן לשלב האחרון של חייו.

•  Professor Greer Glazer, Dean of Nursing at University of Cincinnati
 •  Michelle Kohn   International Regional Manager, Cincinnati Children's Hospital Medical
 •  Ilan Goldman, International Coordinator, Cincinnati Children’s Hospital 
 •  Pam Hutchinson, MSN, RN, CPN Nursing Clinical Instructor, Center for Professional Education and Excellence
 •  The nurses, instructors, at the hospital, StarShine Hospice, Community Hospice and nursing home, the cashier people at the cafeteria,
    the drivers at the shuttle services, the people in charge of the Jefferson  house and everyone who was nice and helpful in Cincinnati
 •  The Jewish community of Cincinnati and especially to Tzipi Konstam, Yanna and David Duke, Emmy Friedenberg  and  Sherri Goren Slovin,
    who opened their hearts and  homes and embraced me during my stay.

 Hope to see you all one day

 http://education-portal.com/child_life_specialist_certification.html.
 http://www.hospiceofcincinnati.org/blue_ash.shtml
 http://www.hospiceofcincinnati.org/grief_support.shtml
 http://www.rmhcincinnati.org/about-history.aspx
 http://www.hospiceofcincinnati.org/downloads/GoldsteinFamilyGriefCenterBrochure.pdf

ערכה למתפלל מוסלמי
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מנהיגות בסיעוד פסיכיאטרי
- בניית עתודה ניהולית

;RN, MA 4סימה מקורי ;RN, MA 3דור בר נוי ;RN, MA 2 חוה קוסטיצקי ;PhD 1ד"ר ואלרי איסק

“אם תכניותיך לטווח של שנה אחת - זרע אורז
 אם תכניותיך לטווח של עשור - שתול עצים

 אם תכניותיך לטווח של מאות שנים - הדרך וחנך אנשים”

                                                              קונפיצ’יוס 

1יועצת ארגונית 2מנהלת הסיעוד 3מפקחת קלינית 4אחות מרפאה
המרכז לבריאות הנפש - בית חולים שער מנשה

dorbarnoy@gmail.com  :סופר מכותב

של  תפוסה  בעלות  משפטיות  מחלקות 
הנה  היעד  אוכלוסיית  מיטות.  כ-128 
המיוצגת  עקריות  אוכלוסין  קבוצות  מ-3 
בקרב החולים ביחס שווה פחות או יותר. 
ערבי,  ממוצא  אזרחים  הן:  האוכלוסיות 
אזרחים ממוצע יהודי ילידי הארץ ואזחים 
מברית  בעיקר  חדשים  עולים  יהודים 
בית החולים  ואתיופיה.  המועצות לשעבר 
מסונף לפקולטה לרפואה בטכניון ומשמש 
מרכז הוראה למכלול התחומים הקליניים 

באוניברסיטאות והמכללות באיזור.  
בעדויות  עתירה  המקצועית  הספרות 
ניהולית  עתודה  פיתוח  של  לחשיבות 
בפרט  בסיעוד  ניהולית  ועתודה  בכלל 
 .)2009 תורן,  אצל:  ובלבן,  תורן  )גולדברג; 
לעובד  הנדרשת  בהכנה  נעוצה  החשיבות 
המשתמע  כל  על  ניהולית  לעמדה  לעבור 
באים  כאשר  ורגשית(.  )קוגניטיבית  מכך 
לבחון את הנעשה בתחום הסיעוד בישראל 
תמונה  עולה  ניהולית  לעתודה  ביחס 
בעייתית. נראה כי בתחום הסיעוד בעולם 
עובדים  נטו לקדם  ובישראל בפרט  בכלל 
אינטואיציה,  בסיס  על  ניהולי  לתפקידי 
משתני רקע או על בסיס אילוצים בשטח 
שם(.  )גולדברג,  נאותה  הכשרה  ללא 
טובות  היו  בשטח  שהתקבלו  התוצאות 
מהעובדים  חלק  פחות  וטובות  יותר 
אפקטיביים  למנהלים  והפכו  התקדמו 

וחלק נכשלו.  
יחד עם זאת ראוי לציין שבספרות מצאנו 
בארצות  שפותחה  לאחיות  ניהול  תכנית 
 Robert Wood קרן  ידי  על  הברית 

Johnson  )RWJ( ומטרתה להדריך לפתח 
לקראת  הסיעוד  סקטור  את  ולהכשיר 
 Morjikian & Bellack,( העתיד  אתגרי 
יועדה  למנהיגות  זו  הכשרה   .)2005
בכירים  ניהול  לאחיות ששימשו בתפקידי 
לשפר  במטרה  ובמרפאות  חולים  בבתי 
בתכנית  הניהוליות.  מיומנויותיהם  את 
להכנת  התייחסות  מצאנו  לא  המוצגת 
לשלבי  או  זוטרים  ניהול  לתפקידי  אחיות 
לקראת  המועמדים  של  והמיון  האיתור 
חוסר  לאור  הניהולית.  בעתודה  שילובם 
כה  עד  שהתקיים  התהליך  של  העקביות 
בתחום הסיעוד מצאנו לנכון לטפל בנושא 
האנושי  המשאב  פיתוח  תהליכי  במסגרת 

המתקיימים בבית החולים שער מנשה.
מתווה  להציג  הנה  זה  מאמר  של  מטרתו 
ניהולית  עתודה  והכשרת  איתור  לתהליך 
שער  חולים  בבית  שפותחה  כפי  בסיעוד 

מנשה.
לתפקידי  עובדים  קידום  כי  ידוע  בספרות 
ניהול ללא הכשרה נאותה עלול ליצור נזקים 
ארגוניים כמו גם נזקים לעובד עצמו. כך נוכל 
לחץ  העובד,  של  במוטיבציה  ירידה  למצוא 
ושחיקה, חוסר תפקוד ופגיעה באפקטיביות 
לצמצם  כדי   .)Rothwell, 2002( הארגונית 
את ההשפעות השליליות ארגונים מאתרים 
כניסתם  )לפני  ניהולית  לעתודה  מועמדים 
ומכשירים  עבודתם(  כדי  תוך  או  לארגון 
הניהול  לתפקידי  כניסתם  לקראת  אותם 

בתכנית מובנית )גולדברג, שם(.
היות וכיום לא קיים מסלול הכשרה לעתודה 
ניהולית בסיעוד הוחלט לפתח מסלול כזה 

 תקציר 
מאמר זה מציג את העבודה שנעשתה במרכז 
לבריאות הנפש שער מנשה בנוגע לעתודה 
ניהולית בסיעוד במקום. לנוכח צורכי השעה 
)הצורך במציאת תחליף לאחראים שפרשו( 
לקדם  במקום  הסיעוד  הנהלת  של  ורצונה 
בתפקידי  הסיעוד  סקטור  של  שילובו  את 
ניהול בבית החולים, הוחלט לבנות מסלול 
החולים.  בבית  לסיעוד  ניהולית  עתודה 
שלב  את  כולל  המוצג,  העתודה  מסלול 
איתור המועמדים, מיונם והכשרתם בקורס 
שנבנה בדיוק על פי צרכיהם. המאמר מציג 
את השלבים השונים עד כניסתם של חלק 

ממשתתפי הקורס לתפקידי ניהול בפועל.

 מבוא 
מנשה  שער  הנפש  לבריאות  המרכז 
המכיל  פסיכיאטרי  חולים  בית  הנו 
אישפוז  מחלקות   12 פסיכיאטרי,  מיון 
המחולקות למחלקות אקוטיות, ממושכות 
וחטיבה משפטית ארצית הכוללת מחלקה 
מרפאה  החולים  בבית  בנוסף  שיקומית. 
חשמל.  בגזעי  לטיפול  ומכון  מחקר,  מכון 
אנשי  וכ-500  מיטות   420 החולים  בבית 
צוות. בית החולים ממוקם בסמוך לצומת 
כ-700,000  של  אוכלוסיה  ומשרת  עירון 
דתות  מגוונות,  מאוכלוסיות  איש 
ומכל  ועירוניים  כפריים  יישובים  שונות, 
המעמדות הסוציואקונומיים. בית החולים 
משמש מרכז ארצי בתחום הפסיכיאטריה 
 4 הכולל  מירבי  בטחון   / המשפטית 
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תיקי  את  ובחנה  התכנסה  ההיגוי  וועדת 
שנקבעו  קריטריונים  בסיס  על  המועמדים 
בסיס  על  היבט  לכל  ציון  מתן  תוך  מראש 
להעניק  הוחלט  שנבנתה.  ציונים  סקלת 
של  ולפניה  להמלצות   60% של  משקל 
כלל  לריאיון.   40% של   ומשקל  המועמד 
המועמדים זומנו לראיון אישי שהתקיים על 
הקלינית,  המפקחת  ללא  ההיגוי  צוות  ידי 
כדי למנוע הטיות היות וחלק מהמועמדים 
היא  עליהם  במחלקות  ידה  על  מפוקחים 
אחראית. בסיום הראיון ניתן ציון על הראיון 
על ידי כל אחת מחברות צוות ההיגוי. רק 
בכל  המועמד  של  הישגיו  על  דיון  לאחר 
שלבי המיון הוחלט על ציון סופי שהמועמד 
 85 של  ציון  שקיבלו  המועמדים  כל  קיבל. 
ומעלה התקבלו לקורס וקיבלו מכתב קבלה 
לראיון  זומנו  שנדחו  המועמדים  רשמי. 
אישי עם מנהלת הסיעוד וקיבלו הסבר על 

הסיבות לדחייתם.

 בניית תכנית הדרכה
בשלב השני נבנתה תכנית הדרכה. התכנית 
התמקדה במיומנויות קליניות ובמיומנויות 
שישתלבו  שמועמדים  הוחלט  ניהוליות. 
בקורס ירכשו מיומנויות קליניות מתקדמות, 
מיומנויות אלו עלו מצרכים בשטח, ובנוסף 
מכל  כיום  הנדרשות  ניהוליות  מיומנויות 

מנהל.
בחרנו  עליהם  הקליניות  המיומנויות 
משפחות,  עם  תקשורת  היו:  להתמקד 
ניהולית,  רשומה  בכתיבת  משפטי  היבט 
שיקום ודרכי טיפול חדשניות כל זאת תוך 
החולים  בית  של  במאפייניו  התמקדות 

הפסיכיאטרי.
בחרנו  עליהם  הניהולית  המיומנויות 
להתמקד היו: מנהיגות, עבודת צוות, קבלת 
על  עבדו  המועמדים  ויצירתיות.  החלטות 
להתפתחות  תכנית  ובניית  עצמי  ניתוח 
משוב  קיבל  מועמד  כל  ועצמית.  אישית 
האישית  התפתחותו  לגבי  הקורס  לאורך 

ובסיום הקורס.
תכנית ההדרכה התבצעה באמצעות קשת 
מפעילות  למידה  אסטרטגיות  של  רחבה 
O.D.T  )outdoor training( בנאות קדומים 
שאלונים,  מילוי  סדנאות,  הרצאות,  דרך 
כלים לניתוח עצמי, למידת עמיתים, הכנת 
בסיום  שהתקיימה  וסימולציה  פרויקט 
תהליכי  יזרעאל.  עמק  במכללת  הקורס 
של  עצמי  בפיתוח  התמקדו  ההדרכה 

לחזקות  בהתאם  מהמועמדים  אחד  כל 
ולחולשות שזוהו אצלו לאורך התהליך.

מדד  היוותה  אשר  הקורס,  מדרישות  אחת 
העובד  את  לקדם  האם  ההחלטה  לגבי 
פרויקט  הובלת  הייתה  ניהולי,  לתפקיד 
שיפור במחלקה או בבית החולים. הפרויקט 
דבר  של  בסופו  להוביל  אמור  הצוותי 
מכך  וכתוצאה  המחלקה  ביצועי  לשיפור 
המשתתפים  החולים.  בית  ביצועי  לשיפור 
בחרו נושא רלוונטי ממכלול הנושאים בבית 
החולים והובילו אותו על פי הקווים המנחים 
כי  לציין  חשוב  בתקשי"ר.   60.2 פרק  של 
וקלינית  אקדמית  תמיכה  קיבלו  הצוותים 
היועצת הארגונית  הכנת הפרויקטים.  בעת 
המפקחת  ואילו  אקדמית  סמכות  שימשה 
הקלינית שימשה סמכות קלינית בעת בניית 
סיוע  הצוותים  קיבלו  ובנוסף  הפרויקט 
החולים  בית  בספריית  מהספרית  מקיף 
בשלב שבו אספו בסיס תיאורטי לעבודתם. 
הפרויקטים שהוכנו הוצגו במסגרת יום עיון 
שהיווה את היום המסכם של הקורס. ליום 
העיון הגיע קהל מבית החולים ומחוצה לו. 
בפרויקט  ידע  להפגין  נדרשו  המועמדים 

כמו גם מיומנויות של הצגה בפני קהל.  

 שיבוץ עובדים לתפקידי ניהול
של  בסיומו  שהתקיים  השלישי  בשלב 
משתתף  כל  על  הערכה  הוכנה  הקורס 
התפתחותו  תהליך  את  שהציגה  בקורס 
ואת  לאורך הקורס, את הכישורים שפיתח 
ולפתח.  להמשיך  עליו  שעליהם  הכישורים 
אצל  אישי  לראיון  זומנו  המועמדים  כל 
מנהלת הסיעוד בה קיבל כל מועמד משוב 
על ביצועיו והחלטה לגבי המשך התקדמותו 
המקצועית בבית החולים. חלק מהמועמדים 
החולים,  בבית  לתפקידים  מיד  שובצו 
עתידי  קידום  על  הודעה  קיבלו  חלקם 
ולפתחם  להמשיך  הוחלט  הנותרים  ולגבי 
בעתיד.  תפקידים  לקראת  האישית  ברמה 
ראוי לציין שההערכה שהוכנה שימשה את 
ההחלטה  קבלת  בתהליכי  הסיעוד  מנהלת 
לגבי קידומם של חלק מאותם משתתפים 

לתפקידי ניהול זוטרים בבית החולים. 

 הערכה ומשוב ובניית תכנית המשך
הלמידה  מתהליך  כחלק  האחרון  בשלב 
הערכה  של  תהליך  בוצע  ההיגוי  צוות  של 
לגבי  הקורס  משתתפי  כל  עם  ומשוב 
ההדרכה  תכנית  והמיון,  האיתור  תהליך 

בבית החולים שער מנשה. המסלול שנבנה 
משרד  שפרסם  האש"  "עמודי  על  מבוסס 
והוא   ,)www.health.gov.il( הבריאות 
מתייחס לשלבי האיתור, ההכשרה והשיבוץ 

לתפקיד ניהולי בסיעוד של המתאימים.
ויישומה ארכו כמעט שנה  בניית התכנית 
וכללו מספר שלבים אשר יפורטו בהמשך 
המאמר. יש לציין שהתהליך כולו נבנה על 
צוות  שימשו  אשר  המאמר  כותבות  ידי 

היגוי ארגוני. 

 תהליך איתור מועמדים
תהליך  בניית  על  הוחלט  הראשון  בשלב 
המרכזיים  שעקרונותיו  מועמדים  לאיתור 
היו שקיפות והוגנות. תהליך האיתור בוצע 

באופן הבא: 

עתודה  של  המרכזי  הרעיון  גיבוש  לאחר 
פורסם  החולים  בבית  בסיעוד  ניהולית 
קול קורא בכל ערוצי התקשורת הפנימיים 
ואת  המסלול  את  המציג  החולים  בבית 
תהליך המיון שיעברו מועמדים. האחראים 
ועל  התהליך  על  הסבר  קיבלו  במחלקות 
רתימתם  שללא  ברור  היה  בו.  מרכזיותם 
נוכל  לא  להצלחתו  מחויבות  תוך  לתהליך 
נתבקשו  האחראים  התהליך.  את  להתניע 
לאתר מועמדים במחלקותיהם ולעודד את 
מועמד  כל  מועמדות.  להגיש  המועמדים 
שראה עצמו מתאים היה רשאי להגיש את 
תיק המועמדות למשרד אחות ראשית. תיק 
המועמדות כלל המלצת אחראי שהתבססה 
על טופס מובנה שנבנה על ידי צוות ההיגוי. 
את  לנמק  האחראים  נתבקשו  בטופס 
בחירתם במועמד תוך שימת דגש לכישוריו 
על  רב  דגש  הושם  והניהוליים.  הקליניים 
או  במחלקתו  המועמד  שהוביל  יוזמות 
שהיה שותף להן. בנוסף המועמד התבקש 
לנמק את התאמתו למסלול ולבסוף צורף 

טופס הערכת עובדים אחרון.

מכתב 
קבלה
/ דחיה

ראיון 
למיון

קול 
קורא

הגשת 
תיק 

מועמדות

רתימת 
אחראים 
לתהליך



שתהליך  אמונה  מתוך  ניהול  בתפקידי 
פיתוח אינו מסתיים לעולם.

מטרה  עם  לדרך  שיצאנו  לומר  ניתן  לסיכום 
ברורה להכשיר עתודה ניהולית לבית החולים 
בבית  יצרנו  במשימה.  ועמדו  מנשה  שער 
וברמה  הארגונית  ברמה  תקדים  החולים 
הסקטוריאלית ביחס לבחירה של דור ההמשך. 
התהליך כולו עורר התעניינות רבה בקרב כלל 

ובעיקר  אחרים,  מסקטורים  אפילו  העובדים, 
לתכנית.  שנבחרו  לאלה  ביחס  יוקרה  יצר 
למדנו  הקבוצה  מחברי  שעלה  מהמשוב 
שניתן לנפץ סטיגמות לגבי עובדים, גם כאלו 
שעובדים עשרים שנה בארגון, ובעיקר שניתן 
הדור  את  ומקצועית  מובנית  בצורה  לפתח 

הבא שיוביל את הסיעוד בבית החולים.

המשוב  לאור  לעתיד.  וכיוונים  ותכניה 
ציפייה  עלתה  הקבוצה  מחברי  שהתקבל 
כישורי  על  דגש  יושם  בו  המשך  לקורס 
ניהול קונפליקטים, עבודת צוות  תקשורת, 
לתפקיד  כניסה  בעת  אחראי  ממונה  עם 
והטמעתם  הפרויקטים  הובלת  והמשך 
על  עמלות  אנו  אלו  בימים  החולים.  בבית 
הכנת תכנית המשך לקורס בה ייקחו חלק 
שהשתלבו  כאלה  כולל  המשתתפים  כלל 
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לפרטים נוספים נא להתקשר לאמירה שגיב 054-2429007

הכנס העשירי של חטיבת החינוך 
בהסתדרות האחיות

תכנית סופית ופרטי הרשמה יתפרסמו בקרוב.

יתקיים בתאריכים 28-30.1.2014
במלון ״דניאל״ בים המלח.

״גאדג׳ט באדג׳ט -מדברים בשפה אחרת״

כנסים בעולם:

כנסים בארץ:

כנסים בארץ ובעולם:

ילדות  של  לגינקולוגיה  הישראלית  החברה  כנס   2013 בנובמבר,   6
ומתבגרות 2013 מלון לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן ישראל

"הקולות  בנושא סכיזופרניה  כנס ארצי ראשון  22 באוקטובר, 2013 
בתוכנו" בית ציוני אמריקה. טלפון להרשמה/מידע נוסף 052-6608565 

12-14  November 2013 — Chicago, Ill., USA
OMICS Group presents 2nd International summit on GLP, GCP & Clinical 
Research. Email: clinicalresearch2013@omicsgroup.us 

12-15 November 2013 — Lleida, Spain
Nursing Research Coordination and Development Unit presents 17th 
International Nursing Research Conference. Email: rsalguero@isciii.es

13-16  November 2013 — Baltimore, Md., USA
Villanova University College and CGEAN present the International 
Nursing Administration Research Conference.
Email: louisa.zullo@villanova.edu 

14  November 2013 — Montreal, Quebec, Canada
McGill University Ingram School of Nursing presents Nursing 
Explorations 2013 – Strengths-Based Nursing: Practice, Education and 
Leadership. Email: explorations.nursing@mcgill.ca

20-22  November 2013 — Baltimore, Md., USA
OMICS presents 3rd World Congress on Virology.
Email: irology2013@omicsgroup.co.com 

22-24  November 2013 — Bangkok, Thailand
The International Society of Nurses in Cancer Care presents the first 
Asian Oncology Nursing Conference. Email: aons2013@yahoo.com

5-7  November 2013 — Dublin, Ireland
The Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery presents 
the 14th Healthcare Interdisciplinary Research Conference (HIRC2013) & 
Student Colloquium. With the theme. Email: ryanjen@tcd.ie

6-9  November 2013 — New Orleans, La., USA
Contemporary Forums presents Neonatal Development & Behavioral 
Care.  s. Email: info@cforums.com

6-9  November 2013 — Washington, D.C., USA 
Contemporary Forums presents The Fetus & Newborn.
Email: info@cforums.com

7-8  November 2013 — Cleveland, Ohio, USA
The Cleveland Clinic Neurological Institute presents Innovation in 
Neuroscience: The Future is Now.. Email: smithm8@ccf.org

8-9  November 2013 — Washington, D.C., USA
The American Nurses Association presents the ANA Staffing Conference.. 
Email: Meetings@ana.org

8-10  November 2013 — Dallas, Texas, USA
The Oncology Nursing Society presents Connections: Advancing Care 
Through Science. Email: mmckrell@ons.org



מהנעשה בעולם
פעילות סיעודית

למען עולם נקי מעישון  סיגריות וטבק

ה-25   לאומי   הבין  האחיות  בכנס 
במלבורן   2013 ביולי  שהתקיים   )ICN(
ראשי  של  נציגות  התכנסו  אוסטרליה 
כיצד  עמדה  ונקיטת  לדיון  המשלחות 
לקדם הפסקת עישון באמצעות אחיות  
הזרקור  הפניית  ידי  על  השאר  בין 
לסוגיה חשובה זו  במסגרת יום האחות 
חלק  שנטלו  הדוברים  הבינלאומי. 
תפקיד  חשיבות  את  הדגישו  במפגש  
להפסקת  למטופלים  בסיוע  האחות 
מערכות  מטעם  וכממליצות  עישון 
נקי  עולם  לקידום  בארצן  הבריאות 
בטבק  השימוש  כידוע,  וטבק.  מעישון 
התורמים  הסיכון  מגורמי  אחד  הוא 

התוקפות  הקשות  המחלות  לארבעת 
מחלות  לב,  מחלות  האדם:  בני  את 
ספק  אין  סרטןוסוכרת.  כרוניות,  ריאה 
שהקטנת צריכת הטבק והפסקת עישון 
יכולה להיות הדרך הכי יעילה להקטנת 

התחלואה במחלות קשות אלה.
קבוצת  יזמו  אותו  במלבורן  המפגש 

TCNI-אחיות המשתייכות לארגון ה
 )Tobacco Control Nurses International(
גם  הדגיש  הניוזילנדי  האחיות  וארגון 
את סבלם של  הסובלים מעישון פסיבי.
להצטרף  לאחיות  קראה  הקבוצה 
כדי  פעולה  ולשתף   TCNI-ה לארגון 
בעולם  העישון  את  ולמנוע  לצמצם 

עד  מעישון  נקי  עולם  הסיסמא  תחת 
שנת 2040. במפגש דובר רבות על הכוח 
העולם.  ברחבי  לאחיות  שיש  העצום 
כיום  מגיע  העולמי  האחיות  מספר 
ואם כל אחת מהן תצליח  ל-18 מיליון 
לשכנע לפחות שלושה מטופלים בשנה 
להפסיק לעשן על ידי מתן מידע עדכני 
על נזקי העישון אולי אפשר יהיה להשיג 
וזו  מעישון.  נקי  עולם  של  המטרה  את 
בעצם האחריות המקצועית של אחיות 

בכל רחבי העולם. 
ניתן להצטרף לארגון באמצעות כניסה 
International-Nurses- שלהם  לאתר 

.for-a-Tobacco-Free-World

ICN 2013: Nurse action for a tobacco –free world

כמו בהרבה תחומים גם בתחום העישון קיימים מספר מיתוסים

כולי תקווה כי גם אחיות ישראל  במערכת הבריאות, בבתי החולים, ובקהילה ירתמו למאמץ העולמי לבריאת עולם חדש נקי מעישון ועשן

עובדותמיתוסים

עישון מקל על מצב דחק

עישון נעשה מבחירה חופשית

אין זה תפקידה של האחות להתערב בחיי אחרים ולייעץ

יעוץ עלול לפגוע ביחסים הטיפוליים

לאחות אין זמן להתייחס לעישון של המטופל

עישון מגביר תחושת דחק
)Parrott 2004; West &Hajek, 1997( 

עישון הינו התמכרות
)Royal College of Physicians, 2000( 

זה תפקידו של כל עובד בריאות לשאול ולייעץ

אנשים מצפים שהאחות תשאל אותם לגבי עישון
)Quinn et al. 2005; Herbert & Sykes, 2011( 

אפשר להעניק יעוץ גם בזמן קצר ביותר ולהשפיע 
)Ministry of Health New Zealand, 2007( 

שנת בריאות, יצירה
לאחים ואחיות ישראל

והנאה מהחיים
ובעבודהבבית
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נועה שני דור
תלמידת שנה ג' ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא, המסונף לאוניברסיטה העברית, ירושלים

noa.shneydor@gmail.com  :סופר מכותב

השפעת הצוות הסיעודי על בחירת היולדת
בביות לאחר לידה

 תקציר
ביות מלא הוא שיטת טיפול ביילוד, שבה 
התינוק נשאר עם האם באותו חדר במהלך 
תורם  מלא  ביות  כי  נמצא,  היממה.  כל 
להנקה מלאה, המשפרת בריאות תינוקות 
במסגרת  הציבור.  לבריאות  תורם  ובכך 
לימודי תואר ראשון בקורס "נושא סיעודי 
נבחר" בחרתי בנושא "הביות לאחר לידה", 
לידת  לאחר  שכן  לליבי,  הקרוב  נושא 
ונתקלתי  מלא,  בביות  בחרתי  ילדיי  שני 
בגישות שונות של חברי הצוות הסיעודי 

לגבי הביות.

אלא  טיפולי,  סטנדרט  אינו  מלא  ביות 
ליולדת  המוצעת  טיפולית  אופציה  רק 
לביות  בארץ.  היולדות  מחלקות  במרבית 
ולתינוק.  לאם  חשובים  יתרונות  יש  מלא 
המעודדים  הגורמים  נבדקו  זו  בעבודה 

והמעכבים ביות מלא והנקה. 
הצוות  של  ואמונות  גישות  נבדקו  כן 
היולדת  להחלטת  הקשורות  הסיעודי, 
הצוות  שלהתייחסות  ונמצא  ביות,  על 
יש השפעה על עידוד הנקה ועל בריאות 
האם והיילוד. נראה, כי הדרכה הממוקדת 
את   להגדיל  עשויה  הביות,  בחשיבות 
המלא  בביות  הבוחרות  היולדות  מספר 

ונהנות מיתרונותיו. 

 מבוא
ברבים מבתי-החולים כיום נהוגה הפרדה 
האם  הלידה.  לאחר  ליילוד  האם  בין 
מופנית למחלקת היולדות, והיילוד מועבר 
לתינוקייה. עם זאת, אחת מהמלצות משרד 
 )rooming in( הבריאות היא לקיים  ביות

של האם והתינוק במשך כל שעות היממה 
על  מתבססת  זו  המלצה  בבית-החולים. 
מוצלחת  להנקה  הצעדים  עשרת  תוכנית 
 ,)WHO( העולמי  הבריאות  ארגון  של 
המופיעה ב"יוזמה לבתי-חולים ידידותיים 
 Baby Friendly Hospital( לתינוקות" 
לאפשר  יש  זו,  המלצה  לפי   .)Initiative
לאימהות ולתינוקות לשהות יחד עשרים 
כך  מלא(,  )ביות  ביממה  שעות  וארבע 
שהאם תוכל לטפל בתינוקה החל מהרגע 
דרישה  לפי  התינוק  והנקת  הראשון, 
תתאפשר ביתר קלות. המלצה זו מופיעה 

גם בחוזר מנהל הרפואה לעידוד הנקה.
לצוות  האם  לשאלה,  אתייחס  בעבודתי 
הסיעודי יש חלק בבחירת היולדת בביות 
מלא, והאם הבחירה בביות מלא משפיעה 

לטובה על הנקת הילוד. 
הצוות  חברי  של  שונות  גישות  קיימות 
אחד,  מצד  הביות.  נושא  לגבי  הסיעודי 
יש אחיות שמעודדות מאוד ביות והנקה, 
ומצד שני, ישנן אחיות המתנגדות לנושא 
התינוק  את  להשאיר  והמעדיפות  הביות 
חלב  בתחליף  ולהאכילו  בתינוקייה 
משקל  מהו  בדקתי  בעבודה  לתינוקות. 
השקפותיו ופעולותיו של הצוות הסיעודי 
כמה  ועד  ובהנקה,  בביות  האם  בבחירת 
הנקה  על  בביות  הבחירה  משפיעה 

מוצלחת. 

התוכנית הממשלתית והעולמית לעידוד 
הנקה, וחלקו של הביות בתכנית

הבריאות  ארגון  פרסם   1989 בשנת 
 World Health Organization( העולמי 
 UNICEF ארגון  עם  בשיתוף   )– WHO

לעזרת  האו"ם  של  הבינלאומית  )הקרן 
לתינוק"  הידידותית  "היוזמה  את  הילד( 
The( Baby Friendly Initiative(, שכללה 
תוכנית בת עשרה צעדים להנקה מוצלחת

 Svensson, Mattiesen & Widstorm,
2005(. אחד הסעיפים ביוזמה הוא "לשאוף 
להשגת עשרת הצעדים להנקה מוצלחת, 
בית-החולים  ביוזמת  שתוארו  כפי 
WHO/ הארגונים  של  לתינוק  הידידותי 
עשרת  מתוך  השביעי  הצעד   ."UNICEF
"הנהגת  הוא  מוצלחת  להנקה  הצעדים 
שמטרתה   )rooming-in( מלא  ביות 
לשהות  ולתינוקות  לאימהות  לאפשר 
ביחד עשרים וארבע שעות ביממה". מטרת 
הביות המלא היא, בין השאר, קידום הנקה 
 .)Daniels & Jackson, 2011( מוצלחת 
ביות מלא הוא שיטת טיפול ביילוד, שבה 
התינוק נשאר עם האם באותו חדר במשך 
שבשהות  היתרונות  היממה.  שעות  כל 
כה  הם  רצוף  באופן  תינוקה  עם  האם 
האקדמיה  כמו  שארגונים  עד  גדולים, 
 The( ילדים  לרפואת  האמריקאית 
 )American Academy of Pediatrics
מיילדים  לרופאים  האמריקאי  והקולג' 
 The American College of( וגינקולוגים
פרסמו   )Obstetrician Gynecologists
המלצות בעד ביות ונגד הפרדה שגרתית 
 Ahn,(. הלידה   לאחר  לתינוקה  האם  בין 

 )Ko, Kim, Lee & Shin, 2008
בחוזר מנהל הרפואה של משרד הבריאות 
בנושא עידוד הנקה נכתב, כי חלב אם הוא 
המזון הטוב ביותר לתינוק ומומלצת הנקה 
בלעדית עד גיל 6 חודשים בשל תרומתו 
מחלות  למניעת  ולגדילה,  להתפתחות 
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זיהומיות ולהתפתחות הקשר אם-תינוק. 

 יתרונות ביות מלא והנקה
הילדים האמריקאי ממליץ,  רופאי  איגוד 
הנקה  תינוקותיהן  את  יניקו  אימהות  כי 
מלאה ללא שימוש בתחליפי חלב במשך 
השנה הראשונה לחייהם, וכי יש להמשיך 
בהנקה, כל עוד האם ותינוקה חפצים בכך 

 .)Crivelli-Kovach & Chung, 2011(
יתרונות רבים. לפי חוזר  להנקה בלעדית 
הנקה  ההנקה,  לעידוד  הבריאות  מינהל 
זיהומיות,  מחלות  התפתחות  מונעת 
ותורמת להתפתחות ולגדילה של התינוק. 
רוגע הן על האם  ההנקה משרה תחושת 
והן על תינוקה, ככל הנראה עקב הורמון 
ההנקה,  במהלך  המופרש  האוקסיטוצין 
יותר  טובה  שינה  מעודדת  היא  ולכן 
בשעות  בעיקר  הנקה,  והיילוד.  האם  של 
שכן  תינוקות,  גדילת  מעודדת  הלילה, 
אחרי  יותר  גבוהה  בחלב  השומן  תכולת 
תומכת  הנקה   .)Ahn et al., 2008( חצות 
בקשר הדיאדי בין האם לתינוק, מפתחת 
ומשפרת אותו. שינוי מדיניות בתי-החולים 
בית  כותלי  בין  ועידוד הנקה  לגבי הנקה, 
תומכת  מגינה,  אווירה  יוצרים  החולים 
Crivelli-( ומאפשרת התפתחות קשר זה

 .)Kovach & Chung, 2011

ביות מלא ועידוד הקשר אם-יילוד מרגע 
הנקה  שיעורי  להגביר  עשויים  הלידה 
ביות  כי  הוכח,  משמעותי.  באופן  מלאה 
שיעורי  בהגדלת  חשוב  גורם  הוא  מלא 
ההנקה, והוא מוביל להנקה מלאה וארוכה 
יותר. )Svensson et al., 2005(. ידוע גם, כי 
ביות מלא תורם להנקה פעמים רבות יותר 
חלב  בתחליפי  מופחת  ולשימוש  ביום 

  .)Ahn et al., 2008(
הוכח גם, כי ביות בשעות הלילה לא רק 
של  הלילה  שנת  באיכות  פוגע  שאינו 
האימהות, אלא אף משפר אותה. אימהות, 
שהשאירו את תינוקותיהן בתינוקייה, נטו 
להישאר ערות זמן רב יותר, כשהן מנסות 
הגדלת  כי  נמצא,  בוכים.  הם  אם  לברר 
מספר השעות שבהן היילוד שוהה עם אמו, 

מאריכה את שעות השינה של האימהות, 
והן ישנו בערך שעה יותר, כאשר התינוקות 
 Svensson( שהו איתן בחדר במהלך הלילה
et al., 2005(. בנוסף לכך דווח, כי יילודים 
זכו  אימהותיהם,  עם  חדר  באותו  שישנו 
מאשר  פחות,  ובכו  יותר  שקטה  לשינה 

תינוקות ששהו בתינוקייה.

תכוף  מגע  מעודדת  הביות  שיטת 
משפרת  ולכן  והיילוד,  האם  בין  יותר 
בין  וההיקשרות  היחסים  מערכת  את 
לתינוק  האם  בין  הפרדה  ותינוקה.  האם 
יותר  לבכות  ליילוד  גורמת  הלידה  לאחר 
הוכח,  עצמית.  להרגעה  ביכולתו  ופוגעת 
בוכים  בתינוקיות  השוהים  תינוקות  כי 
לעיתים קרובות יותר, גם בתגובה לגירויים 
בביות מלא  תינוקות  זאת,  לעומת  קלים. 
מסוגלים  והיו  רגשית,  יציבות  יותר  גילו 
 Ahn( להירגע בקלות ובמהירות רבה יותר

 .)et al., 2008
כי  הוכח,  נוספים.  יתרונות  מלא  לביות  
שיעורי  את  מקטין  מלא  ביות  יישום 
 FTT– Failure( ביילודים  השגשוג  חוסר 
הוא מקטין שיעורי  כן,  כמו   .)To Thrive
 Ahn(התעללות, הזנחה ונטישה של היילוד
העובדה,  הוא  נוסף  יתרון   .)et al., 2008
במשך  תינוקן  עם  השוהות  שאימהות 
בו  לטפל  לומדות  שעות,  וארבע  עשרים 
מהווה  מלא  בביות  השהייה  יותר.  טוב 
לגבי  הדרכות  לקבלת  טובה  הזדמנות 
הטיפול בתינוק החל מהשעות הראשונות 
 Soares, Gaidzinski &(( הלידה  לאחר 
שבהן  במחלקות  אחיות   .Cirico, 2010
כי  מדווחות  המלא,  הביות  שיטת  נהוגה 
כשהן  השיטה,  יתרונות  את  רואות  הן 
לאחר  קצר  זמן  בית,  לביקורי  יוצאות 
השחרור. לדבריהן, כשהן מגיעות לבתיהן 
הן  מלא,  בביות  בחרו  שלא  אימהות  של 
מוצאות לעיתים קרובות אם שלא מכירה 
כלל את תינוקה. חלקן אף עלולות לסבול 
ייצור חלב ארבעה וחמישה ימים  מחוסר 
לאחר הלידה, משום שלא קיבלו הדרכה 
לאימהות  בניגוד  הנקה,  בנושא  מספקת 

.)Young,  2005( שבחרו בביות מלא

 גורמים מעודדים וגורמים מפריעים
 ליישום ביות מלא והנקה

הידידותית  "היוזמה  תוכנית  למרות 
לתינוק", עדיין נוהגים בארצות רבות ברחבי 
לאחר  לאם  היילוד  בין  להפריד  העולם 
ביות  יישום  תמיד מתאפשר  ולא  הלידה, 
מלא של עשרים וארבע שעות במהלך ימי 
כי  לציין,  חשוב  הלידה.  שלאחר  האשפוז 
מלא,  ביות  המיישמים  בבתי-החולים,  גם 
הפרדה בין האם לתינוק תמיד מתרחשת 
בריאותית  סיבה  כשיש  הבאים:  במקרים 
של היילוד, לצורך בדיקות שמיעה, לצורך 
תוכל  שהאם  כדי  מהעקב,  דם  לקיחת 
Crivelli-( פוטו-תרפיה  ולצורך  להתקלח, 

.)Kovach & Chung, 2011

מחקר שנערך בלבנון, הראה שרק בעשרה 
ותשעה  שלושים  מתוך  בתי-חולים 
הביות  שיטת  יושמה  במחקר,  שהשתתפו 
בסקר  והלילה.  היום  בשעות  המלא 
הוכח,  בארצות-הברית,  שנערך  בינלאומי, 
ושישה אחוזים מהיילודים שהו  שעשרים 
בתינוקיות בלילות, ובילו עם אימותיהם רק 
במשך היום. באותו מחקר דווח, שרק שבעה 
אחוזים מהיילודים ששהו בתינוקיות ביום 
ובלילה, הובאו לאימותיהם לצורך האכלה. 
מבתי-החולים  בחלק  כי  נמצא,  בנוסף 
אלא  טיפולי,  סטנדרט  אינו  מלא  ביות 
ברוב  לאימהות.  המוצעת  אפשרות  רק 
ברית- ובארצות  בקנדה  אירופה,  ארצות 

נפוץ  אינו  מלא  ביות  לשעבר,  המועצות 
.)Crivelli-Kovach & Chung, 2011( כלל

במחקר, שבדק גורמים מעודדים וגורמים 
המעכבים את יישום שיטת הביות, נתגלו 
החלטת  על  המשפיעים  גורמים  מספר 

האם לבחור בביות מלא או בתינוקייה:
• אימהות שבחרו שלא ליישם ביות מלא, 
נטו לחשוב כי הצוות הרפואי מאמין שיש 
עדיפות שהיילוד ישהה בתינוקייה במשך 

 .)Svensson et al., 2005( הלילה
• ביות מלא התבצע יותר בחדרים קטנים. 
זאת, למרות העובדה, שבארצות מסוימות 
בחדרים  גם  מלא  ביות  לבצע  נוהגים 
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מיטות,  חמישים  עד  הכוללים  גדולים, 
ושקטה  רגועה  חדרים  באותם  והאווירה 

 .)Svensson et al., 2005( רוב הזמן

אימהות שלא בחרו בביות מלא, היו חרדות 
יותר לשנתן ולשינה של תינוקותיהן. ייתכן 
אימהות  עם  מלא  שביות  חשבו  הן  כי 
נוספות בחדר עלול לפגוע באיכות השינה 
שלהן ושל תינוקן עקב בכי התינוקות של 
שכנותיהן לחדר, ושהבכי של תינוקן עלול 
להפריע את שנתן של היולדות האחרות 
 Svensson et al.,( בחדר ושל תינוקותיהן 

.)2005
• אימהות שדירגו את חשיבות הקרבה בין 
האם ליילוד בסדר חשיבות נמוך יחסית, 

נטו שלא לבחור בביות מלא. 
שבו  בחדר,  שוכנה  הלידה  שאחרי  מי   •
מלא,  בביות  בחרו  לא  האימהות  רוב 
הושפעה מהן, ובחרה להשאיר את תינוקה 

  .)Svensson et al., 2005( בתינוקייה
• למרות המאמצים לעידוד הנקה, נמצאו 

גם גורמים המעכבים הנקה מוצלחת: 
אימהות חשו שלצוות  כאשר  כי  הוכח,   •
הנקה,  לגבי  ניטרליות  דעות  הרפואי 
בקרב  במיוחד  פחתו,  ההנקה  שיעורי 
להניק  התכוונו  הריונן  שבמהלך  אימהות 
 .)Svensson( et al., 2005 זמן קצר בלבד
ידע מקצועי ומעודכן לגבי הנקה הוא חלק 
עיקרי בהפחתת המידע המוטעה שעלול 
לרעה  ולהשפיע  צעירה,  לאם  להגיע 
Crivelli-( בהצלחה  להניק  יכולתה  על 

  .)Kovach & Chung, 2011
הפרדה בין האם ליילוד במשך השהות   •
בבית-החולים מהווה מחסום להצלחת הנקה, 
באופן  שמפרידים  בתי-חולים  כי  והוכח, 
הנקה  מעכבים  ליילוד,  האם  בין  שגרתי 
לתינוקות  מזון  בתחליפי  יותר  ומשתמשים 

  .)Crivelli-Kovach & Chung, 2011(
וגינלית  לידה  אחרי  אימהות  לרוב   •
מתחילות להניק מוקדם יותר מאשר אימהות 
גורמת  זו  עובדה  קיסריות.  לידות  לאחר 
קיסרית,  בלידה  שנולדים  שתינוקות  לכך, 
לתינוקות  מזון  תחליפי  לקבל   יותר  נוטים 

  .)Crivelli-Kovach & Chung, 2011(

 גישות ואמונות בקרב הצווֿת
 הסיעוד לגבי ביות מלא

מלא  בביות  התומכות  ההוכחות  למרות 
האם  בין  אוטומטית  הפרדה  ושוללות 
עדיין  קיימת  הלידה,  לאחר  ליילוד 
התנגדות רבה של צוותים מטפלים בבתי-

חולים רבים ליישום ביות מלא, בעיקר לגבי 
שהות התינוק בחדרי האימהות גם בלילה. 
הצוות  בעיני  נתפס  מלא  לביות  מעבר 
את  שביצעו  ובתי-חולים  רדיקלי,  כצעד 
המעבר, דיווחו על כאוס ובלגן, על שינויים 
בצוות המטפל, על ביקורת וספקות מצד 
הצוות הסיעודי, מצד רופאי הילדים ומצד 

.)Young, 2005( הסגל האדמיניסטרטיבי
מחסומים  עומדים  המטפל  הצוות  בפני 
רבים, המונעים מהם ליישם את "היוזמה 
 WHO הידידותית לתינוק"  של הארגונים

.and UNICEF
נוגעת לעומס  קבוצת מחסומים ראשונה 
זו  קבוצה  אדם.  בכוח  ולמחסור  בעבודה 
מהאחיות  חלק  נקודות:  מספר  כוללת 
תגרום  מלא  ביות  הנהגת  כי  חושבות, 
דווקא להגברת עומס העבודה על הצוות. 
לשנות  הרצון  חוסר  היא  נוספת  נקודה 
הרגלי עבודה מוכרים. נקודה שלישית היא 
לרשותו  העומד  שהזמן  הצוות,  תחושת 
הוא  התוכנית  יישום  את  לקדם  כדי 
מוגבל ביותר, וכי קידום התוכנית מאתגר 
ודורש תכנון ומאמצים רבים. זאת, למרות 
מלא,  ביות  מיישמים  כאשר  שלמעשה, 
האם הופכת למטפלת העיקרית בתינוק, 
ומשגיחה  צרכיו  לכל  שנענית  זו  והיא 
מקרוב על בריאותו, מה שמקל על עבודת 
שגרתיות  ממטלות  אותן  ופוטר  האחיות 
האכלת  )כמו  חלקן  מנת  שהיו  רבות, 
 Daniels &( התינוקות ודאגה לניקיונם(  

 .)Jackson, 2011

קבוצת מחסומים שנייה היא דאגת הצוות 
דואג  הצוות  אחד,  מצד  ולתינוקה.  לאם 
שהצוות  ייתכן  האימהות.  של  לשנתן 
הנמצאים  שיילודים  לכך  מצפה  הרפואי 
את  ויפריעו  הלילה  במהלך  יבכו  בביות, 
בחדר.  השוהות  האימהות  כל  של  שנתן 

הצוות  של  מניסיונו  נובעת  זו  ציפייה 
בתינוקיות,  בלילה  הקיים  הבכי  לגבי 
בביות  שתינוקות  כאמור,  שהוכח,  למרות 
קלות  ביתר  ונרגעים  פחות  בוכים  מלא 
שני,  מצד   .)Svensson et al., 2005(
הצוות דואג לשלומם של התינוקות. חלק 
מהאחיות, המורגלות בהשגחה על תינוקות 
מצב  המלא  בביות  רואות  בתינוקייה, 
דיווחים  יש  היילודים.  את  מאוד  המסכן 
של  מאספירציות  החוששות  אחיות,  על 
אחרות  ומסכנות  מחטיפות  התינוקות, 

 .)Young, 2005(
קבוצת מחסומים שלישית קשורה לחוסר 
ידע ולהכשרה מתאימה של הצוות המטפל. 
להם  שאין  חשים,  הצוות  חברי  כי  נמצא, 
די ניסיון כדי ליישם את תוכנית "היוזמה 
הידע  להם  חסר  וכי  לתינוק",  הידידותית 
כדי לקדם את התוכנית  התזונתי הדרוש 

 .)Daniels & Jackson, 2011(
נוגעת  האחרונה  המחסומים  קבוצת 
לחששות חברי הצוות להיתפס כ"מטיפים 
אי- תחושת  על  מדווח  הצוות  להנקה". 

נוחות עקב העובדה, שכאשר הוא מעודד 
אשם  רגשות  מעורר  למעשה  הוא  הנקה, 

.)Young, 2005( באימהות שאינן מניקות

 השפעת גישת הצוות הסיעודי על
 נטיית האם לבחור בביות ובהנקה

אהודות  חשות  לידה  לאחר  נשים 
אם  הסיעודי,  הצוות  ידי  על  ומקובלות 
הוא מפגין רגישות ותשומת לב לצורכיהן. 
בשלום  עניין  מראה  מטפל  צוות  כשחבר 
לאינטראקציה  מוביל  הדבר  המטופלות, 
 .)Soares et al., 2010( מיטיבה  טיפולית 
במחלקות האשפוז, הצוות הסיעודי נמצא 
במגע ישיר עם האם והיילוד יותר מאשר 
על  השפעתו  לפיכך,  הרפואי.  הצוות 
גדולה  בביות  בחירה  ועל  מוצלחת  הנקה 
 Rasheed,( הרופאים  של  זו  מאשר  יותר 
Siddigui, & Baig, 2000(. נמצא, כי גישת 
עשויה  הסיעודי  והצוות  הרפואי  הצוות 
בביות  לבחור  האם  החלטת  על  להשפיע 
בתינוקייה.  תינוקה  את  להשאיר  או  מלא 
גישות  בעל  שצוות  סכנה,  קיימת  לפיכך, 
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השפעה  בעל  יהיה  ביות  לגבי  שליליות 
 Svensson et al.,( יישומו  נגד  מכרעת 
בעין  רואה  שאינו  צוות  כן,  כמו   .)2005
יפה ביות מלא, יפגע בהתפתחות הקשר 

 .)Young, 2005( הדיאדי אם-יילוד
הצוות  כי  חשו,  אימהות  כאשר  כאמור, 
בלילה  ישהה  שהתינוק  העדיף  הרפואי 
בביות  לבחור  פחות  נטו  הן  בתינוקייה, 
ולא-מילוליים  מילוליים  איתותים  מלא. 
הביות  לחשיבות  בנוגע  הרפואי  מהצוות 
במשך הלילה השפיעו על דעות האימהות 

.)Svensson et al., 2005( ועל החלטותיהן
דעות  הרפואי  לצוות  כי  שחשו  אימהות, 
שליליות על ביות מלא, דירגו את חשיבות 
חשיבות  בסדר  ליילוד  האם  בין  הקרבה 
ששהו  האימהות  כל  כמעט  יותר.  נמוך 
בביות מלא גם במהלך הלילה היו בעלות 
 Svensson( גישה חיובית בכל הנוגע לביות

 .)et al., 2005
עקבי  ולא  סותר  מידע  מקבלת  כשהאם 
מצד הצוות הרפואי והצוות הסיעודי לגבי 
יכולתה  על  לרעה  משפיע  הדבר  הנקה, 
ועל רצונה להניק. מחקרים מראים, כי אף 
על פי שרוב האחיות בעלות גישה חיובית 
לגבי הנקה, אין להן ידע מספק. חברי צוות 
בעלי גישה שלילית לגבי הנקה או שחסר 
להם ידע, עלולים לחבל בסיכויים להנקה 

  .)Daniels & Jackson, 2011( מוצלחת

המלצות אופרטיביות לעידוד ביות והנקה
יישום תוכנית ארגון  על מנת לעודד את 
 UNICEF-ו  )WHO( העולמי  הבריאות 
לתרום  וכדי  מלא,  ביות  ליישום  בנוגע 
מומלץ  מוצלחת,  הנקה  שיעורי  להעלאת 

לנקוט מספר צעדים.
חשוב לדאוג, כי הצוות הסיעודי יהיה בעל 
גישה מתאימה לטיפול באם וביילוד אחרי 
קשוב  להיות  המטפל  הצוות  על  לידה. 
לצרכיה של האם ולהתמקד ביחסים הבין-
הצוות  על  זה,  בשלב  ובינה.  בינו  אישיים 
הסיעודי לספק הדרכה על מנת שהיולדת 

ורוגע בכל הנוגע לטיפול  תרכוש ביטחון 
הסיעודי  הצוות  על  כך  לשם  בתינוק. 
להיות בעל כישורי תקשורת טובים וגישה 
מקבלת, להיות זמין ולהיות מסוגל לבצע 
 .)Soares et al., 2010( אומדנים מתאימים
דאגותיו  מכפיית  יימנע  שהצוות  רצוי, 
בכל הנוגע להשפעות שליליות של ביות 
 Svensson et al.,( צעירות  אימהות  על 
2005(. כמו כן, על האחיות להיות רגישות 
של  צורכיהם  את  ולכבד  לאתר  כדי  דיין 
להיות  ויילוד באופן אישי. עליהן  כל אם 
לשגרת  מוגבלות  להיות  שלא  מסוגלות 
לתת  אלא  בתי-החולים,  של  הטיפול 
טיפול אינדיבידואלי המתאים לכל יולדת 

 .)Soares et al., 2010(

קידום  הוא  לנקוט,  שמומלץ  נוסף,  צעד 
הצוות.  של  מתאימה  מקצועית  הכשרה 
ולהכשרת  מתאימה  להדרכה  לדאוג  יש 
הצוותים המטפלים, כולל הדרכות בתחום 
 Daniels & Jackson,( תינוקות  תזונת 
לתינוק"  הידידותית  "היוזמה   .)2011
הדרכה  שעות   18 לפחות  על  ממליצה 
לצוות מטפל, העובד עם אימהות מניקות 
 .)Crivelli-Kovach & Chung, 2011(
המטפלים  הצוותים  את  להפנות  כדאי 
בבעיות  המסייעים  אינטרנט,  לאתרי 
הנקה,  במהלך  לצוץ  שעלולות  נפוצות 
ובהם קיימים פרוטוקולים לטיפול באותן 

  .)Young, 2005( בעיות
ליישום  המחסומים  שאחד  מאחר 
אדם,  בכוח  ומחסור  עומס  היה  התוכנית 
הסיעודי  בצוות  לתמיכה  לדאוג  חשוב 
מכיוון ההנהלה. רצוי לאפשר הגדלה של 
כמו  הרלוונטיות.  במחלקות  האדם  כוח 
העבודה  עומס  להפחתת  לדאוג  יש  כן, 
 Daniels &( הצוותים  מתמודדים  שמולו 

 .)Jackson, 2011
מאוד  רצוי  מוצלחת,  הנקה  לעודד  כדי 
גם  הסיעודית  העבודה  את  להמשיך 
בקהילה. אפשר לפתח סדנאות לאימהות 

צעירות, למטפלים עיקריים אחרים ולנשים 
בהיריון, סדנאות, שמטרתן המוצהרת תהיה 
עידוד הנקה. במהלך הסדנאות המיועדות 
על  ולהדריך  ליידע  רצוי  בהיריון  לנשים 
יתרונות הביות המלא לאחר הלידה. יסייעו 
בובות  כמו  ויזואליים,  עזרים  גם  מאוד 
נכונה,  הנקה  הדגמת  שיאפשרו  ודגמים 
 Daniels &( הדרכה  וסרטוני  חוברות 

 .)Jackson, 2011

 סיכום
לאחר סקירת  יתרונות הביות המלא, אין 
אפשרי  הדבר  שבהם  במקרים  כי  ספק, 
היא  בביות  הבחירה  רפואית,  מבחינה 
תינוקה.  ועבור  האם  עבור  ונכונה  טובה 
להצלחת  תורם  מלא  ביות  כאמור, 
רבים.  נוספים  יתרונות  לו  ויש  ההנקה, 
משמח לראות, כי הדבר מעוגן בהמלצות 
 UNICEF כמו  בינלאומיים  ארגונים 
וארגון הבריאות העולמי )WHO(, כמו גם 
בהמלצות משרד הבריאות במדינת ישראל. 
ממצאי העבודה מצביעים על כך, שלצוות 
המטפל באישה לאחר לידה בכלל, ולצוות 
הסיעודי בפרט, יש השפעה רבה על האם 
אישה  כאשר  בביות.  לבחור  נטייתה  ועל 
לרוב  קיימת  בבית-חולים,  ללדת  מגיעה 
דעה מוקדמת בקרב הצוות המטפל בכל 
לשקול  יש  לפיכך,  מלא.  לביות  הנוגע 
סיעודיים  צוותים  בהכשרת  להשקיע 
הדרכת  הוא  מהם  אחד  נושאים;  במספר 
הצוות לסייע לאם ולתינוקה לאחר הלידה 
במסגרת ביות. נושא חשוב נוסף הוא דאגה 
הצוות  של  ראיות  ומבוסס  עדכני  לידע 
הביות.  וחשיבות  הנקה  הדרכת  בנושא 
הביות  על  להסביר  יש  היריון  במעקב 
לליווי  אחיות  שהדרכת  מכיוון  המלא, 
היריון בקהילה, בקופות-החולים ובטיפות 
המלא  הביות  ליתרונות  הנוגע  בכל  חלב, 
מוצלחת  להנקה  תתרום  הלידה,  לאחר 
נוהל משרד  ליישום  רבות  ועשויה לתרום 

הבריאות בנושא עידוד הנקה.
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ביבליוגרפיה

נספח: 

http://www.health.gov.il/hozer/mr19_2012.pdf :עידוד הנקה. )2012(. חוזר מינהל הרפואה של משרד הבריאות, מספר 19/2012. נלקח מתוך

תוכנית עשרת הצעדים לעידוד הנקה של ארגון הבריאות העולמי:
• מדיניות הנקה כתובה בבית-החולים, המועברת באופן שגרתי לצוות העובדים.

• הקניית כלים ליישום מדיניות ההנקה לצוות הבריאותי. 
• יידוע כל אישה באופן ישיר או באמצעות עלונים וכרזות על יתרונות ההנקה וכיצד לבצעה. 

• סיוע ליולדת להתחיל בהנקה תוך חצי שעה מהלידה. 
• הדרכת אימהות כיצד להניק וכיצד לשמר הנקה )באמצעות שאיבת חלב אם(, גם כאשר עליהן להיפרד מתינוקן. 

• מתן חלב אם בלבד לתינוק ומניעת כל מזון אחר או מים, אלא אם קיימת הוריה רפואית לכך. אין לקדם מתן תחליפי מזון לתינוקות. 
• קיום rooming-in )ביות( של האם והתינוק למשך כל שעות היממה בעת שהותם בבית-החולים. 

• עידוד הנקה על פי דרישת התינוק. 
• אין לתת מוצצים לתינוקות יונקים. 

• אימוץ קבוצות תמיכה בהנקה והפניית האימהות לקבוצות אלה לאחר שחרורן מבית-החולים.

מדור דרושים/ות

eshcarr@edanel.co.il

משרות  ניהול / טיפול
עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות / סיעוד

משרה מלאה / חלקית

לחברת דנאל
דרושים/ות אחי/יות

למגוון תפקידים:

הצטרפ/י למשפחת "דנאל" ותהנה/י מתנאי שכר משופרים, 
טלפונים: 04-9564033, 04-9564044תנאים סוציאליים מעולים יציבות תעסוקתית באווירה משפחתית.

04-9564055, פקס: 04-9564066

דרושים אחים ואחיות

מולה נוף בע“מ
בית חולים גריאטרי סיעודי



מדור דרושים/ות

לשירותי בריאות התלמיד 
        לאיזור הצפון, ירושלים וסביבותיה

דרושים/ות:
אחים ואחיות מוסמכים/ות

עבודה מקצועית ומאתגרת בשעות הבוקר. 	•
העסקה על פי הסכמים קיבוציים. 	•

אפשרות לחלקיות משרה - נוחה לאמהות.  	•

jwww.natali.co.il | פניות מתאימות תענינה

דרישות:
תעודות הסמכה. 	•

תעודות רישום של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.  	•

פקס: 03-6076145 טל: 03-6076111 שלוחה 4295 
hr@natali.co.il לשליחת קורות חיים בצירוף שם המשרה:

03-9051846
03-9051819

דרושים:

אחים/אחיות
Care Navigator

בית חולים אלי“ן מזמין אתכם להצטרף לצוות המוביל בשיקום ילדים
בתפקיד המשלב אתגר מקצועי וניהולי עם הרבה נשמה!

אם את/אתה:
אח/אחות מוסמכ/ת (עדיפות לבוגרי תואר ראשון)

אנו מציעים: 
• עבודה במשמרות, אפשרות לסידור עבודה מותאם

• שכר על פי הסכמי אחיות
• מענק קליטה

• השתתפות בשכר לימוד לתואר ראשון
• קידום ופיתוח מקצועי

• שותפות בצוות רב מקצועי
• שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

הצטרפו אלינו לשינוי שאנו מובילים 
בשיקום ילדים ותהיו שותפים להצלחה!

למידע נוסף ניתן לפנות ל: 
צפי הלל-דיאמנט, מנהלת סיעוד, 

בית חולים אלי“ן, 02-6494385
tsaffy@alyn.org :קורות חיים לשלוח ל

בית חולים אלי"ן מובילים בשיקום ילדים

קו"ח נא לשלוח
cv2@ispc.co.il

או בטלפון
מורן – 057-2183527 

לפרוייקט גדול וקבוע
דרושים/ות

אחים / אחיות !!
למגוון תחומים

שכר גבוה למתאימים/ות
משרה מיידית
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הכי משתלם בשבילך
כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי 
ולתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. למפקידי משכורת חודשית של 5,000 ש”ח ומעלה.

בנק יהב משתלם

לכולם!
 ואם אני צוללן ?

‹   חשבון ללא עמלות עו"ש 
‹  הלוואה עד 100,000 ₪  בריבית "פריים" + 1%, עד 10 שנים.
   אפשרות לדחיית תשלום הקרן במשך חצי השנה הראשונה 

בנק יהב מזמין את כולם ליהנות
מהבנקאות המשתלמת בישראל


