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 תרשים מבנה ארגוני:

מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים של פירוט להלן 

 .כירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז הרפואיב
 

 

 

 הנהלת המרכז הרפואי:

 שם תפקיד

 ד"ר גדי לובין מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר אלכס טייטלבאום כפר שאולבי"ח , סגן מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר איגור ברש איתנים בי"ח סגן מנהל המרכז הרפואי,

 גב' סופי גלמן ודהסיע תמנהל

 גב' הדס תדהר תאדמיניסטרטיבי תמנהל

 גב' מיטל אלקוקין כספים תמנהל

 ד"ר משה איסרלס רפואה אמבולטורית מחלקה מנהל
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 חידות במרכז הרפואיי

 יחדות במרכז הרפואי: 

 יחידהשם מנהל ה יחידהשם ה

 גב' יפה סידס מנהלת משאבי אנוש

 עידית קרדיגב'  רשומות וקבלת חולים

 מר מיכל רוטניצקי מחשוב

 מר אבי בן שלוש אפסנאות

 גב' אפרת אוחיון רכש

 מר ארז קרדי טכני

 מר שרון סלמן משק

 מר גדי דוד תחבורה

 מר איציק קלימובסקי ביטחון

 מר אלי מלול מכבסה

 סרגיי גודובניץמר  מהנדס

 גב' איריס סלע ובר השירות הסוציאלי

 ב' יעל גוריג פסיכולוגיה

 גב' מרים כרם ריפוי בעיסוק

 

 :בי"ח איתנים – מחלקות במרכז הרפואי

 שם מנהל המחלקה שם המחלקה

 ד"ר אחיקם אולמר מחלקת גברים סגורה )א'(

 דניאל ארגוד"ר  מחלקה פתוחה מעורבת )ב'(

 אלונה גוברמן ד"ר מחלקה ממושכת פתוחה )ג'(

 ה קונייבסקיד"ר יהוד (אוטיסטיםהמשך ) מחלקת 

 ד"ר אלזבטה יובן מחלקת נשים 

 פרופ' יואב כהן מחלקת ילדים ונוער

 

 בי"ח איתנים: –מחלקות במרכז הרפואי  

 שם מנהל המחלקה שם המחלקה

 פסח ליכטנברגד"ר  מחלקת גברים סגורה )א'(

 יעל דגןד"ר  מחלקה פתוחה מעורבת )ב'(

מחלקה פסיכוגריאטרית ממושכת סגורה 

 )ג'(

 "ר נטשה פסטובסקיד

 ד"ר אירנה פינקלשטיין מחלקה פסיכוגריאטרית פעילה סגורה )ה'(

 יקטרינה לבובד"ר  מחלקה ממושכת סגורה )ד'(

 ד"ר גרגורי כץ מחלקת מיון

 ד"ר צפריר לייבל מחלקת אשפוז יום

 



 

 

 
 

 93871, ירושלים 101הרב קצנלבוגן רפאל 

93871 Harav Katzenelbogen 22 ,Jerusalem 
 Fax: 02-6551410פקס:  ;:Tel 2568/2425שלוחות טל: 

 מרכזייה:
15-99-50-60-80 

 90972דואר נע צפון יהודה 
90972 D. N.  Zfon Yehuda 

  Fax: 02-5705109פקס:  :1295/6Telשלוחות טל: 
 

 9 מתוך   5עמוד 

 

 :תחומי האחריות של המרכז הרפואי

יתנים( משרת את אוכלוסיית הערים ירושלים, בית שמש, מעלה א-מרכז הירושלמי לבריאות הנפש )כפר שאולה

 אדומים ומבשרת ציון כמו גם את אוכלוסיית יישובי פרוזדור ירושלים.

העיר יפול בבריאות הנפש הפרושות ברחבי המרכז הירושלמי כולל שלושה קמפוסים לאשפוז ותחנות לט
 ובסביבותיה.

ש, בכל הגילאים, למצבים פסיכוטיים חריפים, מצבים ממושכים המרכז מעניק רצף טיפולי למגוון הפרעות הנפ

עם דגש שיקומי ושירות קהילתי. מערך הטיפול כולל את כל סוגי הטיפולים הביולוגיים המקובלים )תרופות 
גרייה רב חושית ונזעי חשמל(, טיפול זוגי ומשפחתי, פסיכותרפיה פרטנית  –חדישות לסוגיהן, חדר סנוזלן 

 פול באומנות וריפוי בעיסוק.וקבוצתית, טי
וכולל רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק  700 –סה"כ מספר עובדי המרכז כ 

מיטות אשפוז, מחלקה  333ועובדי מינהל ומשק המפעילים את המרכז ביעילות ובמקצועיות. המרכז כולל 

ול בבעיות סמים ותחלואה כפולה, מרכז לטיפול בילד ובנוער לטיפול יום, יחידה לטיפול בגיל הרך, מכון לטיפ
ומחלקה לטיפול באוטיסטים. בבית החולים מתקיים רצף טיפולי החל מהקליטה במיון, בהמשך במחלקות 

-הפעילות המאשפזות ועד להמשך הטיפול בקהילה. בעת הצורך יעמדו לרשות החולה גם יחידות קדם

 שיקומיות.

 :ופניות הציבורכז הרפואי עם המרדרכי ההתקשרות 

 

מענה של 

 המרכז הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

ממונה חופש 

 המידע

 @moh.gov.iltsippi.b 02-6551467 עו"ד ציפי בן ברוך

 02-6551303 הובה בן יוסףאגב'  פניות הציבור

 2423שלוחה 

p.tzibur@moh.gov.il 

מרכז מיצוי 

 זכויות

 מועז עבדומר 

 מלינה רוקס גב'

02-6551499 Moaz.abdo@moh.gov.il 

.gov.ilMilana.rooks@moh 

כתובת אתר 

 האינטרנט

/http://www.psjer.org.il 

 המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים כפר שאול דף פייסבוק
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  ודרכי ההתקשרות מרכז הרפואיפאות המר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מען כתובת ו מרפאה
 למכתבים

 פקס טלפון מנהל המרפאה

ות הנפש תחנה לבריא

 שלום יהודה )דרום(

, 31רחוב שלום יהודה 

 ירושלים

 02-6738199 02-6721531 ד"ר יוסי מזר

מרכז לטיפול יום 
אינטנסיבי )מעון 

 ירושלים(

, 24רחוב קורא הדורות 
 ירושלים

 02-6714670 02-6732672 יסכה בריס גינת ד"ר 

תחנה לטיפול בבעיות 
סמים ותחלואה 

 כפולה

, 19רחוב יד חרוצים 
 ירושלים

 02-6715731 02-6715193 לאוניד קרגיצ'בד"ר 

תחנה לבריאות הנפש 
מזרח ירושלים )שיח 

 ג'ראח(

 02-6551409 02-6551594  בי"ח כפר שאול

תחנה לבריאות הנפש 
)ילדים  קריית יובל

 ומבוגרים(

רחוב יאנוש קורצ'אק 
 , ירושלים36

 –ד"ר אורלי יציב 
 מבוגרים

 –ד"ר יאנה אומנסקי 
 ילדים 

02-6434378 
 

 תחנת מבוגרים:
02-6412410 

 תחנת ילדים:

02-6448241 
 

תחנה לטיפול בילד 
ובנוער על שם אילן 

 )החי"ש(

, 2רחוב החי"ש 
 ירושלים

 02-5634211 02-5633759 ד"ר רועי אלדור

תחנה לבריאות הנפש 
 מעלה אדומים

, מעלה 5רחוב הצלצל 
 אדומים.

 02-5900297 02-5354392 חגית כאהן

תחנה לבריאות הנפש 
)ילדים  בית שמש

 ומבוגרים(

, 10רחוב ארלוזרוב 
 בית שמש.

 02-9910305 02-9911411 שלומית בן לביא

, 29רחוב הנורית  פרויקט י"ש עיר גנים
 ירושלים

 02-6426373 02-6417420 מטל סטולר

, 24רחוב כנפי נשים  היחידה לגיל הרך
 ירושלים

 02-5631524 02-5631942 דפנה כרמל זקס
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 2021-סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת 

 :333 מספר מיטות 

 -המרכז הירושלמי לבריאות הנפש חזון

 :חוויית המטופל .1

מיטבי עם משפחתו, השקעה שיפור מתמיד של חוויית המטופל בדגש על יחס רגיש ומכבד, בניית קשר 
 בתרבות הפנאי, שיפור הסביבה הפיזית.

 :חוויית המטפל .2
שיתוף כלל העובדים בהישגים  -כל עובד במרכז הירושלמי הינו בעל תרומה לתהליך הטיפול. מתוך כך

אישיים וצוותים. עידוד פעולות העשרה וגיבוש. מעורבות בתהליכי קבלת החלטות פרטניות ומערכתיות, 

 ויבות למאמץ השגת משאבים.ומח
 בטיחות הטיפול: .3

 שיפור בטיחות טיפול המבוסס על קידום בקרה פנימית, יישום רוחבי של לקחי תחקירים, ועדכון נהלים.
 ניהול הוגן ושיתופי:. 4

 שקיפות בניהול, לכידות ארגונית ויישום תהליך קבלת החלטות שיתופי.

 :מקצועיות ואיכות. 5
 

יכות מקצועית גבוהה בכל תחומי העשייה בדגש על איכות הרשומה הרפואית, קידום פעילות בא

 הכשרת צוות, ומחקר. יישום הנלמד מתוך אחריות ומחויבות אישית.

  בנייני אשפוז חדשים לילדים ומבוגרים 2התחלת בנייה של 

  השלמת בנייה של מרכז פנאי למטופלי איתנים הכולל בית כנסת, קפיטריה, ספרייה ומטבח

 יפולי.ט

 השלמת בניית חצרות טיפוליות חדשות למטופלי המחלקות הסגורות באיתנים 

 מרפאת הרחבת שירותי טיפול יום ומרפאות :Esketamine (Spravato( טיפול יום נפגעות טראומה , 

  חושי: בשבע מחלקותבניית חדרי ויסות 

 ות טיפול אינטנסיבי ממושך לסובלים מהפרעות קש –" הקמת יחידת "לכל נפש 

 פרויקט סטנדרטיזציה של טפסים למעבדות 

 תכנית שיפור מבדק איכות נזעי חשמל 

  פרויקט להתאמת מרקמים לבליעה בהתאם למצבו של המטופל, באמצעות קליטת קלינאי

 תקשורת למרכז

  המשפחות עם צוות השירות הסוציאלי במרכזוועד סדנה משותפת של 

 הוקמו חדרי ויסות חושי למטופלים 

 יתוח חוסן והתמודדות עם שחיקה לכל עובדי המרכזסדנאות לפ 

 ארוחת איפטר לעובדים יחד עם בכירי משרד הבריאות 

 הרצאות חודשיות בנושא הגיוון התעסוקתי 
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 2022רת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת סקי

 

 פתיחת בתי קפה למטופלים, לעובדים ולקהל הרחב

 השלמת בנייה של מחלקת קורונה

 

 לחץ כאןכז הרפואי בשנה החולפת: תקציב המר. 

  :לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב. 

  :לחץ כאןתקציב המרכז הרפואי  לשנה הנוכחית. 

 בעמוד הפייסבוק  – רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת

 . כאן לחץ :של המרכז

  הכתובות שלפיהן פועל המרכז  המנהליותהמקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות

 לחוק: 6הרפואי כאמור בסעיף 

היתר בחוזרי מנכ"ל  בין ביטוי,  לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

לאתר  -הבריאות  משרד של הרשמי האינטרנט אלה מפורסמים באתר וחוזרים משרד הבריאות. נהלים

 .משרד הבריאות לחץ כאן

 

 .בפורטל הארגוניהעבודה מפורסמים  נהלי –נהלים וחוזרים של המרכז הרפואי 

 

  ,תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות

 :1981 -תשמ"א

פרטים מזהים ומידע דמוגרפי אודות המטופל, חיובים ותקבולים בגין אשפוז, מכתבי קבלה  - ATD .א

 ושחרור כולל עותק אלקטרוני של סיכום האשפוז והמלצות בשחרור.

 . נמצאת בשימוש משאבי אנוש, כספים ועוד.ERPמערכת  –מרכב"ה  .ב

 מערכת לניהול ממוחשב של התיק הרפואי. –פרומתיאוס  .ג

 רישום, ניהול ומעקב נתוני שכר עובדים. –מאגר נתונים של מל"ם  .ד

 לתכנון משאבי הארגון. נמצאת בשימוש באגף הכספים. –מערכת בוחן פיננסית  –אביב  .ה

 

 לא קיימות. כז הרפואי:קרנות ומלגות שבמימון המר 

 

  תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של

 לא קיימות המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם:

 

 
 בברכה,

 

 ציפי בן ברוךעו"ד 
 חופש המידעעל יועמ"ש וממונה 

 

https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Pages/default.aspx
https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Pages/default.aspx
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/Pages/HealthMinistry.aspx
https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/Pages/HealthMinistry.aspx
mailto:https://www.facebook.com/jerusalem.mental.health.center
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
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 שאול-המרכז הירושלמי איתנים/כפר

 2021דוח תקציב 

 ביצוע בפועל תקציב שנתי  שם תקנה  מספר תקנה
        

 ( 114,391.00)   ( 115,695.00)   הכנסות מאשפוז 93770101000

 ( 16,868.00)   ( 14,576.00)   הכנסות מאמבולטוריקה 93770102000

 ( 835.00)   ( 1,066.00)   הכנסות אחרות 93770103000

 ( 29.00)     -       מינ - הכנסות מרכזיות 24020506000

  125,728.00    125,702.00   שיא כ"א 93070101000

  3,279.00    3,966.00   תורנויות רופאים 93070103000

  10,895.00    11,569.00   כוננויות רופאים 93070104000

  9,869.00    9,397.00   שעות נוספות 93070105000

  4,267.00    4,615.00   כוננויות 93070106000

  3,156.00    3,391.00   הוצאות רכב 93070107000

  4,491.00    4,439.00   פרמיות ושכר עידוד 93070108000

  1,210.00    1,021.00   פרישה ופיצויים 93070110000

  2,298.00    2,298.00   מתמחים -חודשי עבודה  24040912000

  138.00    138.00   מילוי -עבודה חודשי  24042032000

  573.00    573.00   צמצום הגבלות מכניות 24070991000

  225.00    225.00   צמצום הגבלות מכניות 24070992000

  38,923.00    37,840.00   קניות 93070120000

  250.00    250.00   קניות בתי -קורונה  24200367000

  269.00    269.00   ת במינהל הרכבהשתתפו 24020521000

  1,045.00    1,045.00   השתתפות בדיור ממשלתי 24020522000

  10.00     -       תפעול יחידות מטה 24020561000

  20.00    20.00   תפעול המכון לרפואה 24021860000

  180.00    180.00   תכנית מזעור נזקי הזנ 24070914000

  160.00    160.00   רכש שירותי גמילה 24071456000

  1,770.00    1,770.00   רכש שירותים בריה"נ 24071457000

  75.00    75.00   שיקום נכי נפש 24071460000

  1,417.00    2,010.00   פיתוח ובינוי משקים 67250302000

  763.00    1,405.00   תחזוקה שוטפת ושיפוץ 67250307000

 ( 69,722.00)   ( 70,603.00)   השתתפות מהכנסות מרכז 93070130000

 ( 41.00)     -       רכישת זכויות 12110128000

    


