
 המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת הסרטן 
ובני משפחותיהם ע"ש יורי שטרן

 הטיפולים ניתנים ללא תשלום במכון האונקולוגי ובבית החולים 
לילדים וילף במרכז הרפואי שערי צדק, ובתשלום סמלי בקליניקה 

הקהילתית בבית יורי שטרן בירושלים ובתל אביב. כמו כן בקליניקה 
מתקיימים גם חוגים וסדנאות לחולי סרטן ובני משפחותיהם. 

 מרכז יורי שטרן פיתח מערכת הכשרה מקצועית עבור מטפלים 
הוליסטים בתחומי מגע, דיקור, פסיכותרפיה לעבודה אינטגרטיבית 
בשדה האונקולוגי בהתאם לדרישות של צוותים רפואיים ובמקביל 

לצרכים הייחודיים של המטופלים. 
 במרכז לסיוע הוליסטי ניתנים טיפולים ברפואה משלימה תומכת בטיפולי מגע )שיאצו, 

רפלקסולוגיה, עיסויים שונים וכדומה(, טיפולי איזון גוף נפש, דיקור יפני וסיני קהילתי, וטיפולי 
שיקום למיניהם.

 הטיפולים ניתנים בתקופת ההתמודדות עם המחלה ולאחריה, על מנת להקל על ההתמודדות עם 
 מחלת הסרטן ומכלול תופעות הלוואי הקשורות אליה ולשפר משמעותית את איכות החיים. 

מודל הפעילות של המרכז לסיוע הוליסטי, הינו ייחודי מסוגו בארץ ובעולם, מאפשר לנו להגיע 
לאלפי מטופלים מידי שנה, ומעניק להם הזדמנות לרפואה תומכת שוויונית וזמינה.

 פעילות המרכז לסיוע נתמכת על ידי משרד הבריאות, המרכז הרפואי שערי צדק, עיריית רושלים, 
הכנסות מפעילות הקליניקה הקהילתית ותרומות.

 בשיתוף פעולה עם עמותות וארגונים: הוספיס גליל עליון, חברות, תעצומות, אחת מתשע, 
מלנומה, עמותת ברוח ועוד.

 שעות פעילות במרכז הרפואי שערי צדק 
אשפוז יום אונקולוגי: 9:00 – 12:00
אשפוז יום המטולוגי: 9:00 – 12:00

בית החולים לילדים וילף: 9:30 – 12:30
מחלקת אשפוז אונקולוגית: 16:00 – 19:00

ימים א'-ה'

 המרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן

המרכז לסיוע הוליסטי לאנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן הוקם 
בשנת 2007 )ע"ר( על מנת להנציח את זכרו של ח"כ יורי שטרן ז"ל. 

המרכז פועל על פי מודל ייחודי של התנדבות מקצועית ומעניק מדי 
שנה למעלה מ-12,000 טיפולים ברפואה משלימה תומכת לחולי סרטן 

ולבני משפחותיהם. המרכז מגייס, מכשיר ומפעיל כ-170 מטפלים 
מוסמכים\מתנדבים.

עזרו לנו לעזור לכם! 
תרומה באמצעות ביט: טל' 050-7711554

בהעברה בנקאית: "קרן יורי שטרן" בנק 
דיסקונט11,סניף מרכז כלל ירושלים 159 

מספר חשבון :70153452

 שלוחת תל-אביב לטיפולים רגשיים
קליניקה שיתופית 052-7700556 
                                  )מיכל רדעי(

 שעות פעילות הקליניקה הקהילתית
ימים א', ה': 09:00 – 19:10 

יום ב': 08:50 – 17:30
ימים ג', ד': 08:50 – 15:10

לקבעית טיפולים:
טל' 077-518-1021

הודעות ווטסאפ: 050-7711554
בית יורי שטרן, עמק רפאים 6 ירושלים

הכשרה ולווי מטפלים הוליסטים 
עבור צוותי הוספיס בית

 clinic@yurishtern.org.il
  www.yurishtern.org.il



THE YURI SHTERN HOLISTIC CARE CENTER 
FOR PEOPLE COPING WITH CANCER

 Treatment is provided free in the four oncology departments of 
the Shaare Zedek Medical Center and Children’s Hospital, and for 
a nominal fee in the community clinic at the Yuri Shtern House 
in Jerusalem and in Tel Aviv. The clinic also holds classes and 
workshops for patients and their families.Therapists undergo 
professional training developed by the Center to enable them to 
comply with the requirements of the oncological medical staff and 
the special needs of patients. 

 Amongst the complementary medicine treatments provided by the Center are touch 
therapies – shiatsu, reflexology, various kinds of massage; mind-body therapies; Japanese 
and Chinese acupuncture, and a variety of recovery therapies. These treatments, which are 
provided at all stages, assist in easing the side effects of the cancer treatment and improve 
their quality of life. The unique Yuri Shtern Holistic Care Center model allows us to reach out 
to thousands of patients every year to provide them with easily available, meaningful, support.

 The activities of the Center are supported by the Ministry of Health, Shaare Zedek Medical 
Center, Jerusalem Municipality, income from the clinic’s activities, and donations. The Center 
collaborates with the following organizations: Upper Galilee Hospice, Haverut, Taatzumot, 
One-in-Nine, Amen, Beruach and others.

 Shaare Zedek Medical Center Hours
Sun. to Thur.: 
Oncology Day Hospitalization:     9:00 – 12:00
Hematological Day Hospitalization: 9:00 – 12:00 
Wilf Children’s Hospital:                9:30 – 12:30
Oncology Inpatient Department:     16:00–19:00

The Yuri Shtern Holistic Center (registered association)
Created in 2007 in memory of MK Yuri Shtern z”l, the Center’s unique 
model of certified volunteer therapists )about 170( provides close 
to 12,000 palliative and integrative medicine treatments for cancer 
patients and their families.

Help Us to Help Them!
Donation via Bit by tel. no: 050-7711554
Bank Transfer: The Yuri Shtern Foundation,
Bank Discount 11, Mercaz Clal Branch 159
A/c No. 70153452 

 Tel Aviv branch for 
psychotherapy treatments:
                           For appointment:  
                           052-7700556 

  Community Clinic Hours:
Sun., Thurs.: 09:00 – 19:10
Mon.              08.50 –17:30
Tues., Wed.:  08:50 – 15:10
For appointment for treatment:
077-518-1021
WhatsApp messages: 050-7711554
Yuri Shtern House, 6 Emek Refaim Str.
Jerusalem

   HolistiCenter

 clinic@yurishtern.org.il
  www.yurishtern.org.il

TEL AVIV BRANCH  
FOR EMOTIONAL THERAPY 

TRAINING 
HOLISTIC 
THERAPISTS


