
אנשיםפיתוחטכנולוגיהבינוימחקררפואה

אוקטובר 2020בשערינו

גליון 
16מס׳

עובדות ועובדים יקרים, 
תחילתה של שנת תשפ"א אינה דומה לשנים שעברו. אנו נמצאים בעיצומו של מאבק בנגיף הקורונה, שגרת חיינו השתנתה לחלוטין וגם 

שגרת העבודה בבית החולים.
אני מסתכל אחורה על חצי השנה האחרונה ואני יכול לסכם אותה במילה אחת : גאווה. גאווה על ההתגייסות, גאווה על הטיפול המסור 

והמקצועי, גאווה על ההובלה ונחישות.
בזכותכם שערי צדק היום הוא אחד מהמרכזים הרפואיים החזקים והמוערכים ביותר בטיפול בקורונה בארץ.

שערי צדק נלחם בגבורה, התמודדנו כולנו עם חוסר ודאות, עם הבלתי נודע. הרבה מאוד חששות, לא רק של הצוותים שנכנסו בכל יום 
למחלקות הכתר, אלא של כלל העובדים במרכז הרפואי שנכנסו יום אחרי יום והתמודדו עם מחלה חדשה ומדבקת בצורה מעוררת כבוד. 
ההתמודדות מול הנגיף היא לא רק ריפוי חולי הקורונה אלא גם ההתמודדות עם היולדת ועם הילד ששבר את ידו כי גם הם זקוקים לטיפול 

הרפואי המסור ביותר – לצערנו, פציעות ומחלות אחרות לא חדלו מרגע שהנגיף התפרץ.
בגל הנוכחי שערי צדק ממשיך לעמוד בחזית הלאומית. אנו בית החולים שמתמודד עם מספר החולים הקשה והקריטי הגדול ביותר.

בהתמודדות מול המשבר הזה שערי צדק מתחזק. הן מבחינת ההון האנושי - הלכידות של הצוותים והפרגון מורגשים והן מבחינת התפעול 
השוטף של הבניין ותהליכי העבודה שהואצו בו.

אני מקווה שהספקתם במהלך החגים לצבור קצת כוחות. אנו פונים לתקופה די ארוכה של התמודדות מול הנגיף אבל אני בטוח שנמשיך 
להוביל. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה. שנה של בשורות טובות.  

דבר המנכ״ל

 פרופ' עופר מרין

אות הנשיא לבת השירות 

בתמונה: בת שירות : איילת כהן, ריינה אבוטבול, יראה לוי, פרופ' עופר מרין

כבוד גדול לשירות המתנדבים בשערי צדק ביום העצמאות האחרון, ה׳סבתא׳ של 
בת  לוי,  יראה  וכעת,  משואה  הדליקה  אבוטבול  ריינה  צדק,  בשערי  המתנדבים 
במשך  למתנדב.  נשיא  אות  קיבלה  קורונה  בחולי  לטפל  שהתנדבה  השירות 
חולי  למען  החולים  בבית  להתנדב  ונשארה  לביתה  חזרה  לא  יראה  כחודשיים 
החודשים  במהלך  מסירותה  על  למתנדב  הנשיא  באות  זכתה  היא  הקורונה, 
יראה, תושבת העיר מעלות תרשיחא שבצפון,  האחרונים מפרוץ מגפת הקורונה. 
התחילה את שירותה במרכז הרפואי שערי צדק לפני כמעט שנה בהתנדבות במכון 
ריאות במרכז הרפואי שערי צדק. עם תחילת משבר הקורונה התנדבה להיות חלק 
מספר  את  ריכז  שכידוע  החולים,  בבית  המבודדות  במחלקות  שיעבוד  מהצוות 
החולים הגדול בכל המדינה. כדי לסייע למחלקה בצורה המיטבית ועל מנת לא לסכן 

את משפחתה היא נשארה בבית החולים כחודשיים ברצף כולל בסופי שבוע. 
בתחילת החודש נתבשרה בשיחת זום מרגשת עם ראש מינהלת השירות הלאומי 
אזרחי, ראובן פינסקי, עם מנכ"ל האגודה להתנדבות בישראל, ירון לוץ ועם מנהלת 
נשיא  ידי  על  להוקרה  זכתה  היא  כי  כהן,  איילת  צדק,  בשערי  המתנדבים  שירות 
המדינה, מר ראובן ריבלין בטקס שהיה צפוי להתקיים בחודש שעבר אך נדחה בשל 

מצב התחלואה. 

נתינה  על  לשיחה  שלנו  המרגשות  המתנדבות  שתי  את  הפגשנו  המאורע,  לכבוד 
ומסירות במיוחד בימים אלה. "אין גיל להתנדבות. אני מאחלת לך שרוח ההתנדבות 

לא תדעך עם השנים. אני מרגישה שהתרומה לא רק עוזרת לאנשים אלא גם מעלה חיוך על שפתיי", אמרה ריינה, 
בת ה- 92,  'הסבתא' של המתנדבים בשערי צדק ליראה. המרכז הרפואי שערי צדק מוביל בשילוב מתנדבים בכל 
עשרות  צדק  בשערי  המטופלים.  של  וההחלמה  טיפול  במערך  חשוב  גורם  בהם  ורואה  הרפואי  המרכז  מחלקות 

מתנדבים בכל הגילאים המסייעים בכל יום לצוותים הרפואיים, למטופלים ולמשפחות ועושים עבודת קודש.

בברכת חורף בריא

בתמונה: איילת כהן, ריינה אבוטבול, יראה לוי ופרופ' עופר מרין



המרכז הרפואי שערי צדק אירח, את ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו בביקור 
החדשה  הקורונה  במחלקת  ביקור  כלל  הסיור  הקורונה.  ובמערך  הרפואי  במרכז 

המוקדמת בימים אלו, ובחמ"ל מחלקות הכתר.

העבודה  על  מהם  ושמע  הכתר  מחלקת  ואחיות  רופאי  עם  נפגש  הממשלה  ראש 
וההתמודדות היומיומית.

לאחר הסיור הציג פרופ' מרין לרה"מ את הצרכים של שערי צדק לקראת החודשים 
הקרובים.

"אנחנו פה בסיור בבית חולים "שערי צדק" עם פרופ' גמזו, מנכ''ל משרד הבריאות 
ואיתך פרופ' מרין. התרשמתי מהרחבת בית החולים, מהדרך שבה אתם מוסיפים 
יכולת קבלת חולים וכמובן מהעבודה של האחיות והרופאים. אני מאוד מודה לכם על 

הטיפול בקורונה." אמר ראש הממשלה נתניהו.
פרופ' מרין: "אני רוצה להודות לראש הממשלה על הביקור החשוב. שערי צדק נמצא 
בחזית המאבק בנגיף הקורונה. הצוותים שלנו עובדים כבר חודשים רבים במסירות 
של  בעיצומה  אנו  אותם.  לחזק  בא  שרה"מ  שמחים  ואנו  המטופלים  למען  גדולה 
ואת ראשי מערכת  ושמחנו לארח את ראש הממשלה  ההיערכות לקראת החורף 
הבריאות ולהראות להם את הצרכים ואת האתגרים הגדולים העומדים בפנינו ובפני 

כל המדינה".
בביקור השתתפו מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי, פרויקטור הקורונה פרופ' רוני 
גמזו, ראש המל"ל מאיר בן שבת, מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, נשיא שערי צדק 

פרופ' יונתן הלוי ואישים נוספים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו 
בביקור במרכז הרפואי שערי צדק

ראש הממשלה בנימין נתניהו- "מודה לכם על הטיפול בחולי הקורונה"

ואת האתגרים העתידיים  במהלך הביקור הציג פרופ' מרין את היערכות שערי צדק 
במערך  ביקרו  שטרית  וח"כ  אדלשטיין  השר  הקרובים.  החודשים  לקראת  הקיימים 
הקורונה של בית החולים, שוחחו עם הצוותים הרפואיים והסיעודיים ועמדו על הקשיים 

והאתגרים בטיפול בחולי קורונה.

חברת ועדת הכספים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות חברת הכנסת קטי שטרית ציינה:
במישור  החולים  בית  מתמודד  שעמם  והאתגרים  העשייה  את  מקרוב  ראינו  ''בסיור 
הכספי והבריאותי בעקבות הקורונה, ואת הפער בין הסיוע לבתי חולים אלה לעומת 

בתי החולים הממשלתיים״.

"אני מודה לשר ולח"כ שטרית על הביקור ושמח לראות שהשר ואנשי המשרד מבינים 
את הצרכים של שערי צדק ומקווה שיובילו פתרון מקיף לבתי החולים הציבוריים", אמר 

מנכ''ל בית החולים פרופ' מרין.

"נכפיל את מספר מיטות הטיפול נמרץ בשערי צדק לקראת החורף הקרוב". 
כך הכריז שר הבריאות ח''כ יולי אדלשטיין לאחר ביקורו בשערי צדק.

אדלשטיין - שר הבריאות בשיחה עם ד"ר פיליפ לוין, מנהל טיפול נמרץ

תקצוב המרכז הרפואי שערי צדק
לשוויון  עצמאיים  הציבוריים  החולים  בתי  מאבק  את  מוביל  צדק  שערי 

בתקצוב המדינה.
בשבועות האחרונים ישנה חשיפה תקשורתית נרחבת בנושאים הכלכליים של 

המרכז הרפואי, במטרה להעלות זאת על סדר היום. 

מוביל בימים אלו יחד עם מנהלי  בתי  מנכ"ל שערי צדק פרופ' עופר מרין 
בתקצוב  שוויון  ליצירת  מאבק  בישראל  עצמאיים  הציבוריים  החולים 
 20% ציבוריים עצמאיים המהווים  בתי החולים   7 לבתי החולים.  הממשלתי 

ממיטות האשפוז זוכים במשותף לסיוע בסך- 200 מיליון ₪.
נהנים  האשפוז  ממיטות   50% כ-  בהם  הממשלתיים  החולים  בתי  בעוד 
3 מיליארד ₪. בנוסף בתי החולים של  מתמיכה ממשלתית שנתית של כ- 
מתמיכה  הם  גם  נהנים  האשפוז  ממיטות   30% עוד  המהווים  כללית  קופ"ח 
ממשלתית של כ- 2.5 מיליארד. משבר הקורונה העמיק את מצבם הפיננסי 
הציבוריים  החולים  בתי  של  מצבם  ואת  כולם  החולים  בתי  של  הקשה 

עצמאיים בפרט. 
תרומתם של בתי החולים הציבוריים עצמאיים לרפואה בישראל ולמאבק בקורונה הינה עצומה ונמצאת בניגוד מוחלט לתקצוב הזעום לו הם זוכים. כך למשל, בירושלים, בה אחוזי 
התחלואה גבוהים ביותר – שני בתיה"ח הקיימים הם ציבוריים עצמאיים. על מנת לתקן עוול זה שנמשך שנים, הוחלט על מאבק משותף שיביא לשיוויון בין כל בתי החולים בארץ 
וייצור נוסחה חדשה של תקצוב פר מיטת אשפוז. נוסחה זו תביא להגדלת התקצוב לשערי צדק ולבתי החולים הנוספים, תחזק את איתנותנו הכלכלית ותאפשר לנו להמשיך את 

פיתוח שערי צדק כמרכז רפואי חזק ומרכזי בישראל.



ולשמחתי הרבה זה עבד. בעיצומו של הגל הראשון התפתח ויכוח סוער בנושא הנשמה 
לא פולשנית ורופאים בכירים ממרכזים רפואיים אחרים יצאו נגד הפעולה הזו. טענו 
ברור  עבודה  נוהל  כתבנו  זה,  בטיפול  יעילות  ואין  הצוותים  את  מסכנים  אנו  שכך 

בהנשמה לא פולשנית ובסופו של דבר הצלחנו להוכיח שאף איש צוות לא נדבק.
ראינו שהטיפול הלא פולשני מוצלח מאוד בשלבי המחלה הבינוניים והרופאים ביחד 
הבנו שאנו  בו  היה השלב  זה  פולשנית,  לא  להנשמה  נתנו תעדוף  הנשמה  צוות  עם 
רכש  החולים  בית  כללי:  גיוס  ערכנו  פולשנית.  לא  להנשמה  מכשירים  לעוד  זקוקים 
3 מכשירים לבית  והצלחנו לרכוש עוד  וצוות הנשמה פתח ביוזמה פרטית  מכשירים 
החולים. מבחינתי מדובר בהישג גדול כי הצלחנו להבהיר את נחיצות המכשירים הללו 

והיינו לספינת דגל בנושא זה. 
לא  והצלחת השימוש בהנשמה  הזה  צדק בתחום  פריצת הדרך של שערי  בעקבות 

פולשנית, כיום משרד הבריאות רכש עוד מכשירים מהסוג הזה.  

כשנגיף הקורונה פרץ לחיינו העולם הרפואי ידע מעט מאוד אודותיו. הסימפטום
העיקרי של קוצר נשימה הוליד בקרב הקהילה הרפואית את השאלה: האם להשתמש

בהנשמה לא פולשנית?
אחוזי התחלואה באיטליה והשימוש הנרחב שעשו במכונות הנשמה הובילו לחשש גדול

בקרב הצוות הרפואי אצלנו כי ישנה סכנה בפיזור סביבתי של הווירוס בעקבות
ההנשמה, דבר שעלול להשפיע על הצוותים הרפואיים. על מנת שצוות מערך
ההנשמה בבית החולים יוכל לבצע את מלאכתו מבלי לסכן את שאר הצוותים

הרפואיים, יצרנו נוהל פנימי איך להשתמש במכשור ההנשמה, וכיצד להוריד את זרימת
רבות  עסק  צדק  בשערי  ההנשמה  מערך  האחרונות  הפעולה.בשנתיים  בזמן  החמצן 
בשיטות ייעודיות חדשניות להנשמה לא פולשנית עבור מטופלינו. לדעתי, בזכות פעילות 
זו נתפסנו מוכנים. הייתה לנו כמות מספקת של מכונות הנשמה, צוותים מיומנים, ונכונות 
לסייע במחלקות הקורונה מבלי לגרוע בטיפול השוטף של שאר המחלקות בבית החולים.

מיכל שטרית, אחראית מערך ההנשמה במרכז הרפואי שערי צדק, 
מספרת על התקופה המאתגרת של המערך 

מאז פרץ וירוס הקורונה לחיינו

כמו אוויר לנשימה

ימי אשפוז במחלקת הכתר, מרינה צ׳יבטובה בת ה-74 שוחררה  יותר מ-100  לאחר 
ונפרדה מהצוות שטיפל בה במסירות ושבה לביתה. 

אישפוזה של צ'יבטובה, הוא הארוך ביותר שנמדד בישראל במחלקה המבודדת.
ד"ר רמזי קורד מנהל המחלקה, "אנו כל כך שמחים שמרינה החלימה ומשתחררת היום. 
בכל ימי אשפוזה היא הפכה לחלק מהמחלקה ומהמשפחה ואנחנו שמחים איתה ועם 

משפחתה שהיא חוזרת הביתה בריאה".

האחיות  המחלקה,  צוות  האשפוז.  במהלך  הולדת  יום  את  לחגוג  הספיקה  מרינה 
והרופאים חגגו עם מרינה את ההחלמה והשחרור לביתה.

מאחלים לך בהצלחה והרבה בריאות!

המחלימה הוותיקה ביותר ממחלקת כתר!

לחצו לצפייה בכתבה שפורסמה בחדשות 12 

בתמונה: צוות טכנאיות טיפול נשימתי -  עטרת קוסרס, זהבית אפרה, מרגלית ועקנין, מיכל שטרית, יהודית נעים
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הכירו את צוות אספקה סטרילית  אצלנו בשערי צדק.

חצות הלילה. אתה בדרך הביתה עם משפחתך מארוע משפחתי בעיר אחרת. אתה 
מתקרב לצומת דרכים ללא רמזור, אך משולט עם שלט "עצור", חובת עצירה. יש שדה 
ראיה נפלא לכל הכיוונים ואין רכב מכל כוון, גם אין משטרה או מצלמה. האם תעצור ? 
הפיתוי הינו גדול-להמשיך בנסיעתך למיטה המחכה, אך אתה עוצר כדי לא לעבור על 

החוק וכדי לא לרכוש הרגל לעבור על החוק. מעשה כזה הרי עלול לעלות בחיים.
רופאים  בין  מעניינת  השוואה  מעלה  גוונדה,  אטול  האמריקאי-הודי  והסופר  הכירורג 

 .The Checklist Manifesto לטייסים בספרו רב המכר
הוא מצביע על הבדל מרכזי בין המקצועות האלה בהתייחסות לטעויות: הטייס מתרסק 
יחד עם נוסעיו בעוד שהרופא לא נפגע אם הוא טועה בטיפול בחולה. כאן נעוץ גם 
שורש בעיית המשמעת המוכרת והניכרת בבתי חולים. דוגמא לכך: אחוז ההקפדה על 
הגיינת ידיים בין מטופל למטופל. נאמר "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" ולכן 
מאוד  כולם  לא  אך  שרובם  העובדים,  הענות  על  רק  לסמוך  לא  להנהלה  פנייתנו 
הפרה  של  במקרים  אכיפה  אמצעי  להפעיל  אלא  החולים,  בית  נהלי  על  מקפידים 
בולטת ו/או חוזרת של נהלי המוסד. ומה עם הנהג שבחצות הלילה עצר לפני שלט 
עצור, למרות העדר סכנה הנראית לעין? אנא, לכולנו, נתחזק ונקפיד על כל כללי ונהלי 
רופאים,  נדקרים  חודש  מדי  אחרת:  דוגמא  עצמנו.  למען  הזולת,  למען  החולים,  בית 

מאחורי המטוש
 זיהומיות – פרופ' עמוס ינון ונשמרתם מאוד לנפשותכם

אחיות וגם עובדי נקיון ממחטים מוכתמות הוא מרגיש שעשה את הדבר הנכון, ולעוד 
כזה  שלט  עם  נפגש  שהוא  פעם  בכל  השפתיים  על  חיוך  עם  יתחזק  רבות  שנים 
הצהובים  לפחים  כראוי  הושלכו  שלא  בדם  הנכון!  הדבר  את  עשה  הוא  בכבישים: 

המיועדים לכך. 
דוגמא שלישית מתייחסת לעובדי ביה"ח שאמורים להשלים חיסונים, מקבלים הזמנה 
דוגמא  להם.  שנקבעו  במועדים  מתייצבים  ואינם  המחסנות  ולאחיות  פרסונל  לאחות 
אחרונה: יותר מדי מעובדי ביה"ח נשלחים לבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה מאומת 
יתרה  והקפדה  נוספות  רבות  דוגמאות  יש  ההתמגנות.  כללי  על  מלאה  הקפדה  בלי 

הייתה הופכת את בית החולים למקום יותר בטוח, לנו ולמטופלנו. 
בנו  תכונה  יש  זהה: משמעת.  הינו  והמכנה המשותף  ארוכה,  הנה  הדוגמאות  רשימת 
ובהתאם  פחות,  והחשובים  עבורנו  החשובים  ונהלים  חוקים  בין  מבחינה  שלכאורה 

מדלגים על החוקים והנהלים שאינם כל כך נוחים לנו. 
יש הקוראים לתכונה זו: היצר הרע. מה שברור שההקשבה לקול הפנימי הזה עלולה 

להביא לתוצאה גרועה, אם לא עבור האדם עצמו, אזי לאדם אחר.
ההענות לנהלים למניעת זיהומים הנה חיונית למען בריאות מטופלנו ולעיתים גם למען 

בריאותנו אנו. 

נדב רבינוביץ, ראש צוות מחלקה לאספקה סטרילית, מספר על עבודתם השוטפת:
המחלקה לאספקה סטרילית הינו הלב הפועם של המרכז הרפואי שערי צדק, אנחנו 

מספקים שירות רחב לחדרי ניתוח, צנתורים, חדרי לידה, מיון, מכונים והמרפאות.
בשנים האחרונות הפך שערי צדק לאחד המרכזים הכירורגים הגדולים בארץ וחדרי 
הניתוח החדישים שלו הם מהמתקדמים בעולם. חיטוי כלי הניתוח ברמה גבוהה הוא 
ייצור  כפס  פועלת  סטרילית   אספקה  החולים.  בית  בעבודת  ומרכזי  חשוב  מרכיב 
קיימת  מחשוב.  מערכת  ידי  על  במלואו  ומפוקח  ברובוטים  שימוש  העושה  מתקדם, 
הפרדה פיזית מלאה בין שלושת מתחמי התהליך: מתחם הקולט את הציוד המלוכלך, 
לאריזה,  סטרילי  ומתחם  ומיונו;  ציוד  בעיקור  המטפל  מתחם  אותו;  ושוטף  בו  מטפל 
אחסון ושיגור לחדר הניתוח וכלל המרפאות והמכונים . ההפרדה נועדה למנוע תקלות 

ומצבים בהם יסתנן פריט לא מחוטא לאזור הנקי.

המחלקה לאספקה סטרילית בשערי צדק נמצאת בקדמת הבמה ונחשבת לאספקה 
מהמתקדמות בארץ (בינוי, ציוד ונהלי עבודה). מאחורי הקלעים מתבצעת עבודה יום- 
המחלקות  אחת  את  מהווה  והיא  ומקצועיים  מסורים  ועובדות  עובדים   45 של  יומית 
הגדולות בבית החולים! אופייה הייחודי של המחלקה מושפע רבות גם בזכות הגיוון של 
צוות העובדים: האספקה הסטרילית תומכת בקהילה ומשלבת עובדים בעלי מוגבלויות, 
ובנות שרות לאומי. אומנם אין אצלנו את המגע הישיר עם המטופל, אך כל העשייה 
באספקה מתנהלת כדי להבטיח שמירה על בטיחות המטופל מניעת זיהומים ועבודה 

בהתאם לנהלי אבטחת איכות גבוהים.

בתקופת הקורונה האספקה המשיכה לתת שירות לכלל המרכז הרפואי וזאת תוך הקפדה 
עובדי  אתכם  מזמינים  אנחנו  בשגרה.  המתקיימים  המתבקשים  הכללים  ושמירת  יתרה 

המרכז הרפואי שערי צדק לבוא לביקור, בתאום מראש, ולסייר במפעל המיוחד שלנו.

בתמונה: : צוות אספקה סטרילית

אחד  כאשר  הספר  בית  בחצר  חבריה  עם  שיחקה  שבות,  מאלון  ה-12  בת  ליאל 
ננעץ בעינה השמאלית.  ושחרר אותו, קצהו  מחבריה משך ענף מאחד מעצי החצר 
ליאל הגיעה לשערי צדק עם חלק הענף מבצבץ מתוך עינה. רופאי מחלקת עיניים 
בשערי צדק ביצעו בדיקה מהירה שהדגימה פגיעה בקרנית ובארובות העין, אולם, לא 
ניתן היה לפתוח כלל את העין מאחר שהחתיכה מהענף מנעה לחלוטין את תנועת 
העפעפיים. בניתוח דחוף ומשולב שבוצע בהצלחה על ידי רופאי מחלקת עיניים, ד"ר 
וייל,  ישי  וד"ר  צדק  שערי  הרפואי  במרכז  עיניים  לגידולי  היחידה  מנהל  רייך,  אהוד 
חולץ  צדק,  בשערי  גרון  אוזן  אף  במחלקת  בכיר  רופא  פלג,  אורי  ד"ר  עם  בשיתוף 

בהצלחה ענף גדול באורך שלושה סנטימטרים מתוך עינה.
"חתיכת העץ הייתה נעוצה בתוך ארובת העין וגרמה לנזק ישיר של פתיחת העפעף 
ושבבי עץ שמפוזרות בארובת העין". מסביר ד"ר רייך. "היה חשש כבד לראייתה של 
ליאל בעין הפגועה והאתגר היה לשלוף את חתיכת העץ בעדינות מבלי לגרום נזק 
ממה  גדול  יותר  הרבה  היה  הפגיעה  מוקד  כי  גילינו  הניתוח  בחדר  לראייה.  נוסף 
פתיחה  כדי  עד  שהתקלפה  לקרנית  משמעותי  לנזק  גרמה  העץ  חתיכת  שחשבנו. 
כולל  בעינה  פעולות  מספר  ביצענו  בסינוסים.  ולשברים  העין  של  מוחלטת  כמעט 

תפירת הקרנית, שליפת חתיכת העץ ותיקון הנזק הישיר שנגרם לעין, וטיפול באזור 

הסינוסים. בסיום התהליך, לאחר מספר ימי אשפוז, כאשר וידאנו שאין זיהום, ליאל
שוחררה לביתה וראייתה ניצלה". הניתוח המורכב התאפשר הרבה בזכות שירות יחידת 
האוקולופלסטיקה של העין אשר מתמחה בטיפול בנגעים ומחלות הקשורות לארובות 
כירורגית.  ודרכי הדמעות הדורשות התערבות  העיניים, רקמות רכות מסביב לעיניים 

היחידה מציעה טיפול לאוכלוסייה המבוגרת ולילדים כאחד. 

נס: ענף ננעץ בעינה ליאל של בת ה-12,
ראייתה ניצלה בשערי צדק

בתמונה: הענף שננעץ בעינה של ליאל
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לאחר ארבעים ואחת שנות עבודה משותפת משפחת שערי צדק נפרדת ממר משה 
דהן, מנהל המחלקה להנדסה רפואית שפורש לגמלאות. מנהל אגף לוגיסטיקה בבית 

החולים, מר גדי אילן הודה למשה על השנים הרבות במכתב פתוח לכולם:
״משה דהן עבד בשערי צדק כ- 41 שנה – אין ספק שזה יוצא דופן בכל קנה מידה.

וכמובן  כבוד לשערי צדק  הן תעודת  הישן,  עוד משערי צדק  שנות עבודתו הרבות, 
למשה. עבודתו של משה חייבה היכרות טכנולוגית עמוקה בנושא המכשור הרב בשוק 
ומשה הקפיד להיות מעודכן בכל הטכנולוגיות החדשות והמחלקה להנדסה רפואית 

בראשותו נתנה מענה מקצועי לכל פונה.
גם בתקופת הקורונה המאתגרת מחלקת הנדסה רפואית, בראשות משה, עמדה בכל 
האתגרים הרבים בפתיחת מחלקות הכתר ובהסבת המחלקות הרגילות ואין זה מובן 

מאליו.
את משה דהן יחליף דרור לוי שהגיע מקופ"ח מאוחדת – אנו מאחלים לו בהצלחה עם 
כניסתו לנעליים הגדולות שמותיר משה. אנו מאחלים למשה דהן, אריכות ימים ושנים 

בטוב ומודים לו על עבודתו רבת השנים״. 
"זכיתי להיות חלק מצוות נפלא ומסור שהפך את בית-החולים הקטן למרכז רפואי 
מפותח", אמר דהן ביום פרישתו. "כמנהל מחלקת הנדסה-רפואית שאפתי לשלב את 
הטכנולוגיות החדישות והמתקדמות ביותר על מנת להעניק למטופלינו את הטיפול 
המוצלח ביותר. כמו כן, השתדלתי לכל אורך הדרך לספק מענה לצרכי כלל הצוות".

והיא  תפקידים  במגוון  כיהנה  לוי,  ויקי 
ניסיון רב שנים בתחום הבריאות:  בעלת 
בתחילת דרכה שימשה כחשבת המרכז 
מכן  לאחר  ברחובות,  קפלן  הרפואי 
הנהלה  וחברת  כספים  למנהלת  מונתה 
גהה  הנפש  לבריאות  רפואי  במרכז 
ובהמשך מונתה למנהלת כספים וחברת 

הנהלה במרכז 

בעשור  סורוקה.  האוניברסיטאי  הרפואי 
מחלקת  כמנהלת  לוי  כיהנה  האחרון 
וראש  סמנכ"ל  עוזרת  ומנהל,  תכנון 
החולים  בקופת  חולים  בתי  חטיבת 

כללית.
ויקי לוי: "שערי צדק הוא בין בתי החולים 

הגדולים בארץ והגדול בירושלים. כבית 

ניצב  חולים מוביל בטיפול בחולי קורונה 
אתגרים  בפני  כיום  הרפואי  המרכז 
משמעותיים, אני שמחה להירתם ולהיות 
מענה  המספק  מקצועי  מצוות  חלק 
נוכל  כי  ובטוחה  ביום  מטופלים  לאלפי 
בהתפתחותו  חלק  ולקחת  להמשיך 

האדירה לטובת תושבי העיר והסביבה".

פרישתו של משה דהן

#זזים
יוצא לדרך חדשה.....

מהכללית לשערי צדק:
בתמונה: משה דהן  ופרופ׳ עופר מרין בטקס הפרישה

מונתה לסמנכ"ל הכספים במרכז הרפואי שערי צדקרו"ח ויקי לוי, 

מיכל רבי
אחות אחראית

 אשפוז יום כירורגי

טל בן נון
מנהלת שיווק

נעים להכיר, מינויים חדשים

 

 
סמואלס נח 

 מנהל המרכז 
לרפואה משלימה

 

דרור לוי 
מנהל המחלקה 
להנדסה רפואית



בכלל  העולם  שידע  והמאתגרות  מהמורכבות  שנה,  לאחר 
ועולם הרפואה בפרט, פתחנו לפני כחודש שנה חדשה אשר 

בוודאי תביא איתה שגרה מורכבת ומאתגרת לא פחות.
בשערי  ביותר  הגדול  האנושי  המשאב  הינו  הסיעוד  מערך 
צדק ואני גאה על כי נפלה בידי הזכות והכבוד להיות לעמוד 

בראשו בתקופה זו.
במיוחד  בלטה  הקורונה  במגפת  ההתמודדות  בתקופה 
ללא  הפועלים  והאחיות  האחים  של  המשמעותית  העשייה 
ובני  המטופלים  בריאות  למען  ובחירום  בשגרה  לאות 

משפחותיהם. 
לצוות הסיעוד חלק עצום ומשמעותי במלחמה בנגיף. אתם 
לתושבי  ראויה  בריאות  תתקיים  לא  ובלעדיכם  החזית 

ירושלים.
איכותי  הטיפול  שלכם,  בעיניים  והברק  המסירות  הנחישות, 

תוך רגישות רבה בכל עת, הינם מצילי חיים ומעניקי תקווה.
עבודת הסיעוד בימי הקורונה מסמלת באופן יוצא דופן את 

העשייה המשמעותית וחסרת הפשרות של הצוות הסיעודי.
עוד לפני שפרצה הקורונה לחיינו, ציינו גם את שנת האחות 
יותר להמחיש את חשיבות  דרך סמלית  ואין  הבינלאומית,  
העשייה של האחיות בימי שגרה ובעתות חירום כימים אלו. 
מוציא  נשימה  ובאותה  ועצום  גדול  בפנינו  העומד  האתגר 
ההכלה,  יכולות  שבהם.  הטוב  את  הסיעודיים  מהצוותים 
הנתינה, החמלה, ההקשבה, הרצון ללא גבול לעזור ולהילחם 
למען  כולנו  כל  ולהיות  עוררין  ללא  לעבודה  להגיע  בנגיף, 
הביתה  לחזור  מכן  ולאחר  המטופלים  ולטובת  המאבק 

למשפחה ולהמשיך את השגרה המיוחדת הזו גם שם.
האתגרים בימים אלו מוכיחים  לי כל יום מחדש למה בחרתי 
בשערי  הסיעוד  של  בהתפתחותו  גאה  אני  האחות.  במקצוע 
צדק כגורם בעל תרומה משמעותית לבריאות  תושבי ירושלים 
אני מאחלת לכולנו שנה בריאה ומלאת סיפוק.
גלי וייס
אחות ראשית וסמנכ"לית סיעוד

לשנה טובה ומתוקה – סוכרים וממתקים 

בשעה טובה פתחנו לראשונה קורס על בסיסי בטיפול נמרץ משולב. הקורס נפתח
במסגרת ההערכות הלאומית להכשרת אחים ואחיות מתאימים לצרכים העולים, בשל

בתהליך  הקורונה.  נגיף  מהתפשטות  הצפויה  המורכבת  התחלואה  עם  ההתמודדות 
משותף של הנהלת הסיעוד ובית הספר התקבלו 48 אחים ואחיות ללימודי הקורס. כולם 

מהמרכז הרפואי ואנו מאחלים להם ולרכזת הקורס שרי בסר, הצלחה רבה!
אז איך מכשירים אחות מרחוק?

מאז פרוץ מגפת הקורונה מתמודד בית הספר עם שינוי במערך הלמידה העיונית ובין
לילה, ללא תשתיות מותאמות, עברנו ללמידה מקוונת וזאת הודות להירתמות

משרד  בהנחיית  מידע.  למערכות  האגף  ותמיכת  המרצים  הצוות,  של  המדהימה 
הבריאות, בתוך ימים ספורים נדרשנו להכשיר את כל הלומדים בבית הספר, להכרת 
בתכניות  הלומדים  הסטודנטים  כל  מונשמים.  קורונה  בחולי  וטיפול  התמגנות  נהלי 
את  בהצלחה  ועברו  נבחנו  שלנו,  בסיעוד  התמחות  בקורסי  והמשתלמים  הגנריות 
ההכשרה! חברות צוות וסטודנטים גויסו לעזרה במחלקות כתר, בבתי אבות ובמרכזים 
גריאטריים ברחבי הארץ. בהתאם למציאות החדשה ההתנסויות הקליניות עודכנו אף 
השונות  למחלקות  הסטודנטים  שיבוץ  הסיעוד,  הנהלת  ובסיוע  רבה  בהשקעה  הן. 
הותאם למצב הנוכחי והסטודנטים הצליחו לעמוד בדרישות הלימודים עם כל מגבלות 
עודכנו  ובו  "עדקורונה"  שבועי  עלון  פורסם  הסטודנטים  עם  הקשר  לשמירת  התקופה. 
הסטודנטים על השינויים התכופים בתוכניות הלימודים וההתנסות הקלינית, על המתרחש 
במחלקות  מעבודתם  בחוויותיהם  שיתפו  והסטודנטים  הרפואי  ובמרכז  הספר  בבית 
ראיונות  שבוצעו  לאחר   ZOOM ב  חגיגית  נפתחה  הנוכחית  הלימודים  שנת  השונות. 

קבלה לסטודנטיות המתחילות את השנה הראשונה בלימודי התואר, גם כן מרחוק. 

מכוונים גבוה את דור העתיד של הסיעוד 
רואים  אשר  הרפואי,  המרכז  מסגל  מהם  רבים  המרצים,  טובי  מלמדים  הספר  בבית 
בהוראת הסטודנטים שליחות מקצועית, הן בהקניית הידע העדכני הרלוונטי ללימודי 
המקצוע ואת ההתפתחויות בעולם הסיעוד והרפואה על כל גווניה והן בהקניית הערכים 

המקצועיים ומקומו של המטופל במרכז.
להעשרה,  עיון  בימי  הסטודנטים  משתתפים  המקצועיים  ההכשרה  ללימודי  בנוסף 
מציינים ימי בריאות עולמיים ומידי שנה לוקחים גם חלק בפרויקטים לאומיים שונים של 
הקרוב  החורף  ולקראת  החצבת  במגפת  האוכלוסייה  חיסון  כגון  הבריאות  משרד 

ישתלבו הסטודנטים בפרויקט לאומי לחיסוני שפעת.
חטיבת  לתלמידות  הבריאות  ייחודית בתחום  תכנית  בביה"ס  נבנתה  בשנה האחרונה 
הביניים 'עלמא אמונה". חלק משיעורי התוכנית מועברים בשערי צדק על ידי צוות בית 
הספר לסיעוד, הרואה בשיתוף הפעולה זה הזדמנות לקידום נושא הבריאות בקהילה.

 

אנחנו גאים ב-98 בוגרינו על 100% הצלחה בבחינת 
הרישוי לאחות מוסמכת. 

מנהלת וצוות בית הספר שולחים ברכות הצלחה 
לאחים ולאחיות החדשים/ות המשתלבים/ות 

בתקופה חשובה זו במערך הסיעוד.

בבית ספר
לסיעוד -
מתחילים
שנה עם
תכנית 
חדשה 

בתמונה (משמאל לימין): נעמה ליבר, נועה קינג, עדנה דוד, דינה סילברשטיין ורות בית אריה 

בחזית המאבק – השנה של צוותי הסיעוד



 לחצו לצפייה בסרטון  

רובכם מכירים אותה בתפקידה כסגנית דובר בית החולים אך אביגיל רז היא גם העורכת הראשית של עיתון זה. 
מרגע יציאת הגיליון ועד הגיליון שלאחריו עוסקת אביגיל באיתור סיפורים, כתיבתם ועריכתם כך שלא יחסר מכם, 
עובדי ועובדות שערי צדק, שום מידע רלוונטי על המרכז הרפואי. בחודש שעבר, ילדה אביגיל את בנה הרביעי 
בבית החולים. ולכבוד הגיליון הנוכחי היא בחרה לשתף אותנו איך זה ללדת במקום העבודה שלך: "רגע הלידה 
המיוחל נתפס בעיני רבים כנקודת סיום קריטית למסע בן תשעה חודשים שנקרא הריון. אך האמת היא שרגע 
הלידה כמו גם ההיריון הם השלבים הראשוניים לפני מסע הרבה יותר ארוך ומשמעותי שעוד ב׳חיתוליו׳. במסגרת 
מערך  את  ׳לשווק׳  פעם  לא  לנו  יצא  הרפואי  למרכז  בנוגע  קהל  דעת  לעצב  שתפקידה  במחלקה  פעילותי 
המיילדות הפעיל של שערי צדק. הסופרלטיבים הם רבים בעולם הפרסום ולפעמים  הגבול מיטשטש - האם כל 
על  יולדת שסיפרה  פגשתי  ״לא אחת  בפועל?  המצב  את  מייצגים  ומפרסמים  שומעים  הרבים שאנו  השבחים 
המיילדת סוזי המלאכית שהצילה את העובר שלה או אחרת שאמרה שבלי תכנית לידה עם חווה חכם, היא לא 
יולדת״, אמרה אביגיל. ״לפני ארבע שנים נחשפתי גם אני לראשונה לאותן "מלאכיות" והחודש זכיתי לחוות זאת 
שוב עם לידת בני הרביעי ואני יכולה לומר בביטחון שהמציאות עולה על כל דמיון- זכיתי לחוויה עוצמתית ובלתי 

נשכחת. תודה.״ 

ללדת במקום העבודה

להודות  שלנו  ההזדמנות  הוא  לאחרונה,  חל  אשר  העולמי,  הפיזיותרפיה  יום 
ימות  כל  לאורך  המחלקה  של  והאינטנסיבית  העניפה  העשייה  על  לפיזיותרפיסטים 

השנה. 
בבידוד,  צוות המחלקה מספר תרגילים שאפשר לעשות  הכינו  המיוחד  היום  ולכבוד 
בחוץ ובכל מקום לחיזוק ושמירה על הבריאות. המחלקה לפיזיותרפיה ע"ש יונתן ואיתן 
לקס בשערי צדק, מונה כ- 32 פיזיותרפיסטים, ואנשי מנהלה. הפיזיותרפיסטים נותנים 

מענה יומיומי בכל מחלקות האשפוז, בכל הגילאים לאורך מעגל החיים.
אמבולטורים  טיפולים  ומבצע  היום  באשפוזי  גם  והדרכות  מענה  נותן  הצוות  בנוסף, 
שונים: טיפול וסטיבולרי, טיפול ברצפת אגן, שיקום ריאות, ריאות ילדים, מרפאת פגים, 

צעדים לאיכות חיים למטופלים אונקולוגים, טיפול בחיילים וטיפולים פרטיים.
צוות המחלקה משפר את תפקודי היומיום של המטופל, הניידות יחד עם שיפור התחום 

הנשימתי של המטופל תוך הדרכה למטופל, משפחתו ומטפל עיקרי.
בנוסף, הפיזיותרפיסטים של שערי צדק הצטרפו למחלקות הכתר והם מטפלים בצורה 

המחלה."צוותי  עם  ובהתמודדות  בהחלמה  להם  ומסייעים  הקורונה  במטופלי  רציפה 
ומעניקים  המחלקות  במרבית  הטיפול  בשלבי  מעורבים  צדק  בשערי  הפיזותרפיה 
למטופלים שירות חשוב בתהליך ההחלמה", אמרה ורד הובר-מחלין, מנהלת המחלקה. 

צוות המחלקה מאחל בריאות ותנועה לכולם! 

יום הפיזיותרפיה העולמי

גירוי  הוא  המתיקות  אדם.  בני  אצל  מולדת  תכונה  היא  מתוק  מטעם  ההנאה 
ישנה  וכתוצאה מכך  יערבו לחיך  פסיכו-ביולוגי, הגורם לכך שמוצרי המזון המתוקים 
צריכה מוגברת של מוצרים אילו. ישנם מספר מרכיבים כימיים המעוררים את תחושת 
המתיקות בפה והמוביל ביניהם הם הפחמימות. ככל שהמבנה הכימי של הפחמימה 
מפחמימות  יותר  מתוקים  סוכרים  ולכן  מוגבר-  יהיה  המתוק  הטעם  כך  יותר  פשוט 
מורכבות. בדומה לסוכר גם הדבש, הסילאן, הסוכר החום וסירופ תירס הינם סוכרים 

ובעלי ערך קלורי דומה.
צריכה עודפת של סוכרים עלולה לגרום לעליה במשקל והתפתחות בעיות בריאותיות. 
ממתיקים דלי קלוריות משמשים אמצעי פשוט להפחתת כמות הקלוריות והסוכרים 
לגבי  בהירות  חוסר  וקיים  רבים  קלוריות  דלי  ממתיקים  בשוק  נמצאים  כיום  בתזונה. 
הבטיחות וההמלצות לשימוש במוצרים אילו. אז בואו ננסה לעשות קצת סדר בדברים: 
הממתיק הראשון, הסכרין, התגלה בשנת 1879 באוניברסיטת ג'ון הופקינס מאז התגלו 

מספר ממתיקים בהם משתמשים כיום במזון ובמשקאות ברחבי העולם.
הממתיקים נבדלים בכך שלחלקם ערך קלורי מופחת וחלקם נטולי קלוריות.

סוכרים אלכהוליים, פוליאולים - הצורות הכימיות האלכהוליות של הסוכרים. כדוגמת 
סורביטול, לקטיטול נספגים לאט מהמעי אל הדם ועוברים מטבוליזם בכבד. בכמויות 
פחות  בהם  יש  קלורית  מבחינה  ולשלשולים.  במעיים  להצטברות  גורמות  גדולות 

ממחצית הקלוריות של סוכר.

ממתיקים שאינם בעלי ערך קלורי – ישנם חמישה ממתיקים המאושרים כתוסף בטוח 
לשימוש.  סכרין, אספרטיים, אצסולפאם K, ציקלמאט, סוכרולוז. 

עלי  של  המתוקים  המרכיבים  של  תמצית  הסטיביול,  של  גליקוזיד  טבעי-  ממתיק 
הסטיביה , אינו בעל ערך קלורי.

נייר עמדה של האיגוד האמריקאי הדיאטטי מצהיר כי הממתיקים הינם בטוחים לשימוש 
כחלק מתפריט מאוזן ובריא. יחד עם זאת ישנם עדויות סותרות לגבי השפעתם על 
נושא  וכמעט כמו בכל  והשפעתם הכללית על הבריאות.  ועל צריכת המזון  התיאבון 
שקיים - הגישה הנכונה היא המידתיות: ניתן להשתמש בממתיקים דלי קלוריות, אך 

חשוב להגביל את כמותם בתפריט. 

מאחלים לכולם שנה טובה ומתוקה 
חג שמח והרבה בריאות!
המחלקה לתזונה ודיאטה

לשנה טובה ומתוקה – סוכרים וממתקים 

מדברות מהבטן - המחלקה לתזונה ודיאטה

בתמונה: צוות המחלקה לפיזיותרפיה

בתמונה: בני משפחת רז המאושרת

https://www.youtube.com/watch?v=iX44j6onN20&feature=youtu.be


יש לכם עדכונים או סיפור מעניין? כתבו לנו או פנו לכל אחד מהשותפים לכתיבה ועריכה:
עמי כהן, נעמה בגריש, טל בן נון,  מירי בנימינוב, יוסי גוטסמן, שרה גולדברג, חבצלת דניאל, גלי וייס, איריס מזרחי, סיגל 
 info@szmc1.org.il .מזרחי, תמר קינן, יעל קמחי, רבקה רודנסקי, אורי שוורץ, אביגיל רז, נילי שפירא, שרי שפירא

עיצוב: פוליטי פרסום ואינטראקטיב

בעודי מתכוננת לקראת כניסת יום הכיפורים, ניקיונות, בישולים ובין לבין שליחת ברכות 
חתימה טובה למשפחה ולכל החברים' קיבלתי הודעה מחמ"ל כתר בבקשה להירתם 
לעזור להם במשמרת או במהלך יום הכיפורים. כמובן שהסכמתי שכן במלחמה כמו 

במלחמה משלבים זרועות ומתאמצים להשגת המטרה.
הכנתי את מטלטליי והצטיידתי במיני מטעמים, כן כן, לתומי חשבתי שאצליח למצוא 
כמה דקות לאכול לפני תחילת הצום ואז הגעתי לכתר ג' מלאת מוטיבציה לעזור לצוות 
שעושה שם עבודת קודש סביב השעון. בו ברגע שהנחתי את התיק הטלפון מימין החל 
לצלצל ובזמן שאני עונה גם הטלפון משמאל מצלצל ומטר של שיחות טלפון וים של 
פניות ממשפחות דואגות המבקשות לשאול לשלום יקיריהם וברגישות מתבקשת אני 
מתארת בפניהם שכעת בחמ"ל הצוות הרפואי מתלבש ומתכונן להיכנס למחלקה ואלה 

שסיימו משמרת הבוקר מתפשטים, מתקלחים וממהרים להספיק את סעודת החג.
ובתוך המוני השיחות שכל כך נגעו לליבי ואני מנסה להבהיר למשפחות שהצוות מאוד 
עסוק בטיפול בחולים וזה עומד לפני הכל ברגעים אלו. ואז מתקשרת אם ולאחריה הבת 
ומספר דקות לאחר מכן הבן והם מבקשים עבור אביהם המאושפז וסיפרו שמאז גיל 
מצוות לא פספס יום אחד בחייו מבלי להניח תפילין מעולם לא ויתר על קיום מצווה זו.

ואני, כמו מבינה שלשם כך הוקפצתי התחלתי להפעיל כל גורם שיאפשר לי למצוא את 
ובעזרתה של  האחד שיודע את מלאכת הנחת התפילין... התקשרתי לאחות כללית 
עדנה דרי, שניחנה באהבת הבריות ובאינטליגנציה רגשית עצומה הפנתה אותי לאותו 
רופא דר' מיכאל סריה סואיסה ובעוד היא ממתינה עמי על הקו הוא כבר מבין את גודל 
נותרתי בחמ"ל עם דמעות בעיניים  ומיד שם פעמיו לקיים את המצווה. אני  הבקשה 
מביטה במסך שמציג את התמונה הכי מרגשת בעולם. הרופא הצעיר מסייע בידו של 
אותו יהודי צדיק לשבת ועוזר לו לקיים את המצווה, ואני מודה לאל שיש לנו אנשי חסד 
ואמונה שבתוך כל הטירוף מוצאים זמן לעשות טוב איש לרעהו כדי לקיים מצוות הנחת 

תפילין.
התקשרתי למשפחה וסיפרתי שאבא הניח תפילין ובע"ה זה יעמוד לזכותו והוא ישוב 

לביתו בריא ושלם אמן.
אז השנה היה זה כיפור עם סיפור שאני לפחות לא אשכח את אחוות האחים שגיליתי 

והזכות לעבוד עם צוות כל כך מסור ורגיש.
חתימה טובה לכולם אמן 

 
 

שנה של הישגים ושיתוף פעולה. יחד אתכם נמשיך לעשות, לשפר ולהתפתח.
מאחלים לכם ולבני ביתכם שנה נפלאה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה!

כאן תמיד עבורכם,

 
 

התחלות חדשות הן גם תקוות חדשות, הזדמנות לעשות טוב יותר
ולייחל להצלחה ושגשוג.

בפתחה של שנה חדשה מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה ומתוקה!
שנה של התחלות חדשות, הגשמת משאלות, בריאות ושלווה,

אתי גבאי
יו"ר ועד העובדים, מינהל ומשק ופרא רפואי

  הוועד בשבילכם

שלכם ובשבילכם,

ברשימת מונחי רפואה שאישרה האקדמיה בשנת תשע"ד (2014) 
הוצע לייחד למסכה הרפואית את המונח ַמֵסִּכית – 

שהרי המסכה הרגילה מסתירה בעיקר את העיניים, 
ואילו המסכה הרפואית מסתירה רק את הפה ואת האף. ַמֵסִּכית

 אריאלה פנחס, מזכירת ועד האחיות

כל אחד והכיפור שלו...
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 2,149,000 

1-700-72-02-02

 

 

יזם- קשת הצלחה נדל"ן בע"מ
שיווק-אוליבה השקעות ויזמות בע"מ

2,084,530
 -n

2,041,550
 

הפרויקט נבנה 
ברחוב מן- 

הרחוב  הטוב ביותר 
בשכונת גבעת 

מרדכי בירושלים!


