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אני שמח לברך אתכם בפתח הגיליון השלישי של "זמן 
מאוחדת" – מגזין העובדים והמשפחות שלנו. 

גם בגיליון זה, כמו בקודמיו, תוכלו למצוא כתבות 
הסוקרות את הנעשה במאוחדת ומציגות את האנשים 

המיוחדים שיש לנו בקופה. 

את שנת 2018 התחלנו כשנה מלאה בשינויים 
ובאתגרים העומדים לפתחנו.

בשנים האחרונות הוכחנו את החוסן הארגוני שלנו, את 
היכולת להוביל תהליכים ופרויקטים וללמוד מטעויות 

ומהצלחות. פעלנו בהתמדה להמשך ההתפתחות 
והפיתוח בקופה והראנו הישגים עקביים לאורך 

השנה החולפת. כל אלו, ביחד עם העבודה המסורה 
והמקצועית שלכם, אפשרו לנו להיכנס לאסטרטגיה 

חדשה אשר כוללת חידושים פורצי דרך בתחום השירות 
ברפואה, שמטרתם להצעיד את מאוחדת קדימה 

בתחומים רבים ולמצב אותה כקופה מתקדמת ומובילה.

אנו נמשיך בעשייה המרובה, איתה התחלנו בשנה 
שעברה, ובמיקודים ששמנו לעצמנו של לקוח במרכז, 

חדשנות דיגיטלית, איכות הרפואה, מצוינות בשירות, 
פיתוח המשאב האנושי ואיזון כלכלי. לכל אלו נוסיף את 

האסטרטגיה החדשה שבבסיסה שלושה עוגנים: 

רפואה דיגיטלית – הלקוח שלנו יוכל לבחור בין קבלת 
שירות באמצעים דיגיטליים לבין קבלת שירות במרפאה, 

כאשר הרפואה הדיגיטלית תהיה זמינה לו גם בשעות 
פעילות המרפאה. השנה נתחיל עם רופאים מומחים 
ברפואה הראשונית ובהמשך נכניס גם ייעוץ מאחיות, 

זירת מומחים דיגיטליים, רפואה דחופה ועוד. 

מעטפת טיפולית – הבעלות על משגב לדך והעסקה 
לרכישת רשת בתי החולים הפרטית נארא יאפשרו לנו 

לשפר את השירות ללקוחות. הלקוח שלנו ייהנה מקיצור 
תורים ומשירות טוב יותר ומקצועי יותר, תוך שמירה על 

רצף טיפולי ואיכותי, עם פחות בירוקרטיה.

פרואקטיביות – אנחנו לא מוותרים על הנופך האישי 
ודואגים לתת ללקוח חוויית שירות מצוינת. לשם כך, 

ניצור במאוחדת תרבות שירות פרואקטיבית. לא נחכה 
עד שהלקוח יפנה אלינו, אלא נהיה אלה שיוזמים 

את הפנייה אליו, כדי לעזור לו לשמר או לשפר את 
הבריאות שלו. 

התחלנו את השנה בסבב מינויים בהנהלה, במסגרתו 
מונו ארבעה מנהלי מחוזות חדשים ושלושה סמנכ"לים 

חדשים )על מפת ההנהלה החדשה – ראו במסגרת 
בעמוד זה(. 

מטבע הדברים, שינויים הם לא דבר פשוט, אך אני 
בטוח שהם יביאו לצמיחה ולתנופת עשייה בשנה כה 

חשובה זו.

כל אחד מהמנהלים הנכנסים והיוצאים הוא בעל ניסיון 
וידע רב שנים בתחומו. הסבב מעביר מנהלים מהשטח 

למטה ולהיפך, במטרה לחזק את הסינרגיה ואת ההבנה 
בין כל חלקי הקופה.

אני רוצה להודות לכל חברי ההנהלה שליוו אותי בשנים 
האחרונות, לאחל בהצלחה לכל מי שמתחיל בדרך 

חדשה וגם לאלו שממשיכים בתפקידיהם.

אני מאחל לנו שנה טובה עם התחלות חדשות 
והצלחות. ביחד נוביל את הקופה למחוזות חדשים. 

שלכם,

זאב וורמברנד
מנכ”ל מאוחדת

משולחן המנכ"ל

עובדים יקרים,

 סמנכ"ל כספים:
סיגל רגב רוזנברג

 סמנכ"ל רפואה:
ד"ר דוד מוסינזון 

 סמנכ"ל משאבי אנוש:
אלישע הוסמן 

 סמנכ"ל תפעול:
טל שאול 

 סמנכ"ל מוסדות:
גיל חיימוביץ

 ראש אגף שירות ושיווק:
ימונה בקרוב

 מנהל מחוז ירושלים:
ד"ר יובל וייס

 מנהל מחוז דרום:
עוזי ביתן

 מנהלת מחוז מרכז:
דורית גולדמן 

 מנהל מחוז צפון:
אלי מזרחי 

יועמ"ש:
עו"ד תמיר מוריץ

מפת ההנהלה 
החדשה החל
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דבר הסמנכ"ל

שנת 2018 התחילה במספר צעדים 
חשובים לחיי הארגון:

סיימנו לאפיין ולכתוב תהליך אסטרטגי 
משמעותי לקופה, שיוביל ויתווה את 

העשייה שלנו בשנים 2018–2020. 
האסטרטגיה מתמקדת בלקוחות של 

הקופה ובשירות שיקבלו בערוצים 
השונים, וזה נשען עליכם, העובדים 
המסורים שלנו. במהלך התקופה הקרובה אוביל את השקת האסטרטגיה 

החדשה ואת הטמעתה ברחבי הקופה. 

יצאנו לסבב מינויים בהנהלת הקופה, במסגרתו חלו שינויים בתפקידיהם של 
כמעט כל חברי ההנהלה. זוהי הזדמנות לאחל בהצלחה למנהלים שמשנים 

תפקידים ולמנהלים שמסיימים את תפקידם בקופה. 

יחד עם השינויים, העשייה הרבה והאתגרים העומדים לפתחנו, חטיבת 
משאבי אנוש ממשיכה לפעול במלוא המרץ לטיפוח עובדי הקופה ולקידום 

רווחתם. 

במגזין החדש תוכלו לקרוא על כמה פרויקטים חשובים שמתקיימים בקופה, 
ובהם אני גאה במיוחד: 

תוכנית "רופאים עולים" – תוכנית שמשלבת ציונות עם איכות רפואית, 
במסגרתה מאוחדת מסייעת לרופאים ואחיות בארצות זרות לעלות לארץ 

ולהשתלב בתחום ההתמחות שלהם. 

תוכנית "מודל 55 – דואגים למחר" – שמזמינה עובדים הנמצאים בעשור 
שלפני הפרישה לקבל כלים וייעוץ, שיעזרו להם להיערך ליום הפרישה 

מהעבודה. 

תהליך הערכת ביצועים – שמתקיים השנה בפעם השנייה ומאפשר דיאלוג 
בין כל אחד מהעובדים למנהל או למנהלת שלו. 

אני מאחלת לכולכם שנת 2018 פורייה, מספקת ומוצלחת. זכרו שבמשאבי 
אנוש, הדלת פתוחה עבורכם תמיד!

שלכם,

אילת גביש
סמנכ”ל משאבי אנוש 
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עובדות, עובדים ובני משפחות יקרים,

תהליך חוצה ארגון של הערכת ביצועים נערך בכל 
יחידות הקופה.  

הערכת ביצועים היא כלי ניהולי מרכזי, שמאוחדת 
מייחסת לו חשיבות רבה. לפיכך, היעד שנקבע הוא 

100% ביצוע לכלל עובדי הארגון. בתהליך, המתקיים 
בפעם השנייה בקופה, מוערכים כל העובדים השכירים 

בעלי ותק של שלושה חודשים ומעלה. ההערכה 
מתבצעת על ידי המנהל באמצעות מילוי טופס 

הערכה ובשיחת משוב עם העובד. "תהליך הערכת 
ביצועים מהווה עבור כל עובד הזדמנות ליצור דיאלוג 
משמעותי עם המנהל שלו, לגלות מעורבות ואחריות 
על הביצוע של משימותיו, על העמידה ביעדים ועל 

הפיתוח האישי", מסבירה אילת גביש, סמנכ"ל משאבי 
אנוש. "התהליך משמש למנהלים כלי ניהול מיטבי 

של תהליכי העבודה, ולנו, כארגון, הוא 
מאפשר לקבל תמונה ארגונית 

כמנוף לשיפור ולמצוינות".
לצפייה בסרטון בנושא:

מכוונים גבוה 
בהערכת ביצועים



דבר יו"ר הוועד

דבר העורכת

עובדות ועובדים יקרים,

כידוע, במאוחדת קיימים פערי שכר, שנוצרו במהלך השנים, במיוחד 
בהשוואה מול קופות אחרות. 

לכל אורך הדרך שבתי ואמרתי גם לחברי ההנהלה ובעיקר לאלפי 
העובדים, כי הקופה מורכבת משני יסודות מרכזיים: המבוטחים והעובדים. 

ללא תנאי שכר הוגנים וצודקים, לא נוכל להעניק את השירות המיטבי והיעיל שאנחנו נותנים למבוטחים שלנו 
.24/7

אנו פועלים מול ההנהלה על מנת לתקן פערים אלו, וכולי תקווה שמאמצים אלו יניבו פרי.

בפרוס תחילתה של שנת 2018, אני רוצה לאחל הצלחה לכלל העובדים והמנהלים החדשים. 
אין לי ספק שבעזרת כוח האדם האיכותי והמיומן הקיים במאוחדת, נמשיך להצעיד את הקופה לפסגות חדשות.

 vaad@meuhedet.co.il :בכל פנייה / שאלה / בקשה אתם מוזמנים לפנות במייל לוועד העובדים

שלכם,

שלה ונטורה                                                                                             
 יו"ר ועד העובדים 

שלום לכולם, 

כל אחד מאיתנו נחשף בעבודה היומיומית שלו לפיסה קטנה 
מתוך המארג העצום והמגוון של העשייה במאוחדת. 

האתגר שלנו, בתקשורת הפנים ארגונית, הוא לנסות להאיר 
זרקור ולחשוף לפחות חלק מהדברים האלה בפני כולם, להציג 

את העשייה הענפה שנעשית בתחומים השונים בקופה ואת 
האנשים המיוחדים שעומדים מאחוריה. 

עיתון "זמן מאוחדת", היוצא אחת לשנה, הוא פלטפורמה להצגת המידע הזה והוא מצטרף אל שלל 
ערוצי התקשורת הפנים ארגונית: הקליקה, המיילים, הסרטונים, שומרי המסך ועוד. 

לעיתון מצורפות אוזניות, מתנת מאוחדת, שיאפשרו לכם ליהנות מהסרטונים הנשלחים אליכם מעת 
לעת, בנושאים פנים ארגוניים מגוונים.

תודה לכל האנשים היקרים שתרמו מזמנם ומרצם להכנת העיתון – על האכפתיות, הקריאה, 
התיקונים והחידודים. 

אני מזמינה אתכם לפנות אלינו, דרך תיבת הדוא"ל "זמן מאוחדת" - להציע נושאים לכתבות לעיתון 
הבא ולשתף ברשמים.  

קריאה נעימה, 

יעל צבר 
אחראית תקשורת פנים ארגונית 
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בית מרקחת רובוטי שני במאוחדת נפתח במחוז צפון

הסכם שיתוף פעולה ייחודי למתן שירותים בקהילה, 
שנחתם בין מאוחדת לבין בית חולים מעייני 

הישועה בבני ברק, מגדיר את מעייני הישועה כבית 
חולים מתועדף בעדיפות גבוהה עבור לקוחות 

הקופה בבני ברק, אלעד ומודיעין עילית. במסגרת 
ההסכם נהנים לקוחות מאוחדת ממגוון שירותים 

ובדיקות ללא צורך בטופס 17, בהפניית רופא 
בלבד. "זהו צעד משמעותי המציב את לקוחותינו 
במרכז העשייה ברוח האסטרטגיה של הקופה – 

ללא בירוקרטיה, בזמינות גבוהה ובאיכות הרפואית 
הטובה ביותר", מציין אלישע הוסמן, מנהל מחוז 
מרכז. מעייני הישועה מספק שירותים רפואיים 

מקיפים ובהם פסיכיאטריה ומרפאת אכילה, פענוח 

בדיקות, בריאטריה, מערך אשפוז יום ועוד. בנוסף, 
בית החולים מספק ללקוחות מאוחדת שירותי 

רפואה מקצועית במרפאות החוץ, החל משעות 
הבוקר ועד השעה 15:00 עם רופאים מקצועיים 

בתחומי רפואת נשים, אורתופדיה, עור, עיניים 
ואף אוזן גרון. "מתאמי שירות מטעם הקופה כבר 
פועלים במשרד מאוחדת שנפתח בבית החולים, 
ומעניקים את הסיוע המקצועי הנדרש ללקוחות 
שלנו על מנת שיוכלו לממש את זכאותם באופן 
המיטבי", מוסיף אלישע הוסמן. "זהו נדבך חשוב 

נוסף במהפכת השירות של מאוחדת, שבמסגרתה 
אנו מנגישים ללקוחותינו את השירות הרפואי הטוב 

והזמין ביותר".

ב"מאוחדת פארם", רשת בתי המרקחת של מאוחדת, העתיד כבר כאן. בית 
מרקחת רובוטי שני של הקופה נפתח בחודש ינואר 2018 בחדרה, לאחר 

הצלחת בית המרקחת הרובוטי הראשון בירושלים. 
הטכנולוגיה החדשה מייעלת ומשדרגת את פעילות בית המרקחת ואת השירות 

ללקוח, הנהנה מקיצור משמעותי בזמן ההמתנה. בנוסף, המערכת הרובוטית 
תורמת לקידום איכות ובטיחות המטופל ולשיפור הרצף הטיפולי: הטכנולוגיה 

החדשנית מצמצמת טעויות אנוש בניפוק התרופות, מפנה זמן לרוקחים 
לאינטראקציה מקצועית עם המטופל, מתריעה על פגות תוקף ועל חוסר במלאי 

ומבצעת מדידות שונות המשפרות את השירות ללקוח. 

שיתוף פעולה רחב היקף בין 
מאוחדת ומעייני הישועה

גיל חיימוביץ, מנהל מחוז צפון, מסר כי "בית 
המרקחת הרובוטי החדש, המבוסס על טכנולוגיה 

ייחודית שאינה קיימת באף קופת חולים, מהווה 
בשורה ללקוחותינו בחדרה ובסביבתה, שבדומה 

ללקוחות מחוז ירושלים, ייהנו מעתה מבית מרקחת 
חדשני המספק שירות מהיר יותר, יעיל יותר ובטוח 

יותר". אלי מזרחי, מנהל אגף רכש תרופות ובתי 
מרקחת, הוסיף: "אנו בחטיבת התפעול רואים 

חשיבות רבה במציאת פתרונות טכנולוגיים שמייעלים את העבודה, משפרים 
את השירות ללקוחות מאוחדת ומפנים זמן לרוקח למתן שירות מקצועי. בתי 

המרקחת הרובוטיים הם דוגמה לתפיסה זאת, המהווה ציון דרך חשוב לסקטור 
הרוקחים של מאוחדת ומחזקת את מעמד הרוקח כיועץ בנושא תרופות".

פרויקט בית המרקחת הרובוטי זכה לפרסים מטעם 
החברה הישראלית לאיכות ברפואה, קבוצת "אנשים 

ומחשבים" והמועצה הלאומית ללוגיסטיקה.

לצפייה בסרטון על בית המרקחת הרובוטי הראשון:

שירות "פנייה מקוונת לרופא שלי" מאפשר 
ללקוחות הקופה לפנות דרך "מאוחדת 

און-ליין", במחשב או בסמארטפון, לרופא 
המטפל שלהם )משפחה, ילדים ונשים( 

בבקשה לקבל הפניות, אישורים ומרשמים. 
תשובת הרופא נשלחת ישירות ללקוח, 
וחוסכת לו את הצורך להגיע למרפאה.

השירות הושק בשנה האחרונה בכל 
הארץ, ועד כה )נכון לפברואר 2018( טופלו 

במסגרתו למעלה מ-200,000 פניות, 
שהחליפו למעשה 200,000 ביקורים אצל 

הרופא. 
ד"ר דוד מוסינזון, סמנכ"ל רפואה: "זהו 

שירות דיגיטלי חדשני שמציעה מאוחדת 
ללקוחותיה. 'פניה מקוונת לרופא שלי' 

תורם לקיצור תורים במרפאות, מאפשר 
לרופא במרפאה להעמיק את הטיפול במי 

שזקוקים לכך ומשפר את הרצף 
הטיפולי. בשנה הקרובה נשיק 
עוד כלים דיגיטליים חדשניים, 

במטרה לקדם עוד את 
חוויית השירות ללקוח". 

לצפייה בסרטון על "פנייה 
מקוונת לרופא שלי": 

למעלה מ-200,000 
פניות בשירות "פנייה 
מקוונת לרופא שלי" 
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בית החולים משגב לדך, השייך למאוחדת, מרחיב 
את שירותיו לטובת לקוחות הקופה:  למערך 

ההדמיה המתקדם של בית החולים, הכולל מכוני 
CT, בריאות השד, רנטגן ואולטרסאונד, נוסף 

לאחרונה גם מכון MRI שמעניק בדיקת דימות 
משוכללת ללקוחות מאוחדת. 

מכשיר ה-MRI החדש, מתוצרת סימנס, הוא 
מהמתקדמים ביותר בארץ, בעל שדה מגנטי 

בעוצמת 1.5 טסלה ומידות רחבות המאפשרות 
שהייה נינוחה ומרווחת בזמן הבדיקה ומענה 

 MRI-לנבדקים הסובלים מקלסטרופוביה. מכון ה
במשגב לדך נבנה על פי הסטנדרטים הבינלאומיים 

המעודכנים ביותר, תוך הקפדה על הפרטים 
הקטנים כדי להעניק לנבדק את חווית הבדיקה 

הנעימה ביותר, בכלל זה מערכות שמע ואמצעים 
ויזואליים מרגיעים.

"עם פתיחת המכון החדש, מאוחדת מאגדת את 
כל מערך ההדמיה בירושלים ברמה הגבוהה ביותר 

תחת קורת גג אחת במשגב לדך", אומר מנהל מחוז 
ירושלים, טל שאול, "המכון נותן מענה לכלל מבוטחי 

הקופה, חוסך להם הגעה לבתי חולים ציבוריים, 
מפשט את הבירוקרטיה ומקצר את זמן ההמתנה 

לשבועות ספורים בלבד. המכון מנוהל בתוך מערכות 
המידע של מאוחדת, כך שהנבדקים אינם צריכים 

לדאוג להתחייבות או להגיע עם ערימת הפניות 
ובדיקות – כל התהליך האדמיניסטרטיבי מתבצע על 

ידי עובדי מאוחדת במכון". 
המכון מנוהל על ידי פרופ' משה גמרי, מבכירי 

 MRI-בארץ, המנהל את יחידת ה MRI-תחום ה
בבית החולים הדסה מזה כשלושים שנה, וכולל 

MRI במשגב לדך – ללקוחות מאוחדת!
צוות מנוסה ומיומן של רופאים מפענחים וטכנאים. 

"עם פתיחת המכון התחלנו לקלוט בהדרגה את 
מאות הבדיקות שמבוטחי מאוחדת ממתינים להן 
כיום בתורים ארוכים בבתי החולים", מציין פרופ' 
גמרי, "הכוונה היא שבמהלך שנת 2018 יופעל 

המכון בהיקף שעות שיאפשר לכל לקוח, הזקוק 
לבדיקת MRI, לבצע את הבדיקה אצלנו בתוך 

מספר שבועות". טל שאול מסכם: "מאוחדת משנה 

את פני הרפואה הציבורית בירושלים באמצעות 
הרחבת השירותים בסל הבריאות. פתיחת מכון 

ה-MRI במשגב לדך מהווה צעד משמעותי נוסף 
בכך – זאת מעבר לחדרי הניתוח שלנו, למערך 

המכונים הנרחב ולמחלקות האשפוז הגריאטריות. 
אני גאה לקחת חלק בהובלת השינוי הזה, שמעניק 
חוויית שירות מקצועית שלא נודע כמותה במערכת 

הרפואה הציבורית בארץ". 
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רשת בתי החולים הפרטית נארא: 
"שחקן חיזוק" חדש למאוחדת  

מאוחדת חתמה על הסכם התקשרות 
לרכישת 40% מרשת בתי החולים 

הפרטית נארא, הכוללת את בית החולים 
אלישע בחיפה. ההסכם מאפשר 

למאוחדת להתייצב בשורה אחת עם 
שתי הקופות הגדולות מבחינת איכות 

השירות, הזמינות והחדשנות. בכך 
משפרת מאוחדת את המענה למבוטחיה 

בהיבטי איכות רפואית, רצף טיפולי 
ושיפור השב"ן, ומחזקת את יכולותיה 

בגיוס רופאים ובתחרותיות בשוק 
הבריאות. "מדובר בהסכם היסטורי, 

שמעניק לקופה יתרון משמעותי מול 
לקוחותינו הן בתחום הרפואה הציבורית 

והן בתחום השב"ן", אמר מנכ"ל 
מאוחדת, זאב וורמברנד, "ההסכם, 

אשר מותנה באישור שר הבריאות, שר 
האוצר והממונה על ההגבלים העסקיים, 

נחתם לאחר הליך סדור של בחינת 
אלטרנטיבות השקעה ובדיקות נאותות 

ברמות השונות – רפואית, כלכלית 
ומשפטית. ההסכם משקף את החשיבות 

הרבה שאנו רואים בחיזוק תשתיות 
הקופה ובכניסה לתחומים חדשים 

שישפרו את השירות ללקוחותינו, בהתאם 
לאסטרטגיה של מאוחדת לשנים 

."2020–2018



במאוחדת דואגים למחר שלכם
תוכנית "מודל 55 – דואגים למחר" היא הכשרה ייחודית לעובדי מאוחדת מגיל 55 ומעלה, שפותחה בחטיבת משאבי אנוש 

כדי לתת מענה לצורך בהכנה מוקדמת לקראת הפרישה מהעבודה. המחזור הראשון של התוכנית, שמפגשיו נערכו לאחרונה 
במרכז הלמידה של הקופה, גרף מחמאות רבות מהמשתתפים. מה מיוחד בתוכנית, מדוע חשוב להיכנס אליה מוקדם, ומה 

אומרים על כך עובדים שהשתתפו בפיילוט?

קיבלתי רעיונות לעתיד
מירה אדלר, מזכירת מוקד אישורי תרופות, 
מחוז צפון: "אני עובדת כבר 31 שנה בקופה, 

יכולתי לפרוש לפני כמה חודשים, אבל 
החלטתי שלא יהיה נכון לשבת בבית. זה מצוין 

שמתחילים את ההכנה לפרישה כמה שנים 
מראש. מבחינה פיננסית אני מאוד עם היד על הדופק, ועדיין, ההדרכה 

הייתה מעניינת ועזרה 'לעשות סדר'. קיבלתי רעיונות וכיוונים לעתיד. 
העובדה שמאוחדת חושבת על הפרישה שלנו כמה שנים מראש, 

תרמה מאוד לדעה החיובית שלי על ההנהלה. בפנסיה אני מתכננת 
לבקר יותר את הילדים והנכדים, העיקר לא לשבת בבית. לבן שגר 

בארה"ב היינו נוסעים פעם בשנה, ואני מקווה שאחרי הפרישה אוכל 
לנסוע אליו פעמיים בשנה, ובכלל לצאת לטיולים ולראות קצת עולם".

נשארת בזכות התוכנית
ברכה חן,  מזכירה רפואית במרפאת הטורים, 

מחוז ירושלים: "אין ספק שזו הכשרה יוצאת 
דופן שתורמת לחשיבה מחודשת של העובד, 

מה כדאי לבחור ובאיזו קרן כדאי להמשיך, 
ואפילו איך לשפר את היציאה לפרישה מבעוד 
מועד. אני, למשל, יכולה לפרוש עוד ארבע שנים וגם עוד שמונה שנים. 

ביום אחד מרוכז קיבלתי מידע מאיר עיניים. הבנתי שאחרי 35 שנה 
שאני מפקידה בקרן, באפשרותי לקבל תגמול פנסיה ולהמשיך לעבוד. 
בזכות זה אני שוקלת להמשיך וליהנות מהזכויות, ובתוך כך שמאוחדת 

גם תהנה ממני עוד קצת... אחרי הפרישה אני חולמת להעשיר את 
עצמי, ללמוד שפות, להשקיע יותר בזמן איכות עם המשפחה וכמובן 
בספורט, כדי להמשיך את האווירה הספורטיבית שאני נהנית ממנה 

כיום במסגרת נבחרת הכדורשת של מאוחדת".

שנצא בכבוד מהעבודה
מרים חלפון, מנהלת אדמיניסטרטיבית 

מרפאת שיניים רחובות, חטיבת מוסדות: 
"אני בקופה 30 שנה, מאוד לויאלית לארגון, 
ושמחתי שמחזירים לי באותו מטבע. יש לי 
אמנם שבע שנים עד לפרישה, אבל ראיתי 

חברות שפרשו ו'הלכו לאיבוד' ללא הכנה כלכלית ורגשית. עצם 
העובדה שמישהו מקצועי בא ואומר לך – תעצרי רגע, תחשבי, יש מחר 

ומה את עושה בו – זה חשוב מאוד. לבעלי יש עסק עצמאי, ונראה 
לו שהוא יעבוד לנצח, אבל גם בשבילו קיבלתי טיפים שפותחים את 

העיניים. גיליתי למשל, שצברתי מאות ימי מחלה שלא ניצלתי, ומול מי 
לברר זאת. אחרי הפרישה אני חולמת לגור קצת אצל הבת במיאמי, 

ללמוד, לעשות לנפש, ליהנות מהנכדים בארץ ובחו"ל. עבדנו כל החיים, 
וחשוב שנצא בכבוד מהעבודה".

אז מה אתם 
אומרים?...

חדשה, המיועדת לעובדים העתידים לפרוש בטווח של עד עשר שנים. ההכשרה 
נועדה להעשיר את העובד בידע, הכוונה וכלים פרקטיים, להיערכות מיטבית 

במעבר מעולם העבודה לעולם הפרישה.
כ-40 עובדי מאוחדת בגיל 65-55, מכל רחבי הארץ, השתתפו בקבוצת הפיילוט 

של התוכנית, במסגרת שני מפגשי למידה במרכז הלמידה בלוד בחודשים 
ספטמבר ואוקטובר 2017. התוכנית שילבה הכשרה קבוצתית וייעוץ אישי, 

והקיפה מגוון נושאים הנוגעים למישור הכלכלי ולמישור הרגשי-חברתי. הידע 
הועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות, תוך העלאת סוגיות רלוונטיות, כאשר 
במפגש השני נערכו פגישות אישיות של כל אחד מהמשתתפים עם נציג קרן 
הפנסיה ויועץ פנסיוני. הפגישות הללו התמקדו בנתונים הספציפיים לכל עובד 
ובמהלכן ניתן מענה לשאלות כמו "מהו החיסכון המצטבר עד כה, והאם הוא 
יוכל לקיים אותנו בכבוד בעתיד?", "היכן נמצאים כל החסכונות, והאם קיימים 

חסכונות אבודים שלא ידענו עליהם?", "כמה ועל מה אנו משלמים, וכיצד ניתן 
לחסוך באופן משמעותי?", ובכלל, "מהן הפעולות הדרושות על מנת לשפר 

ולהבטיח את העתיד?".

"פרישה מהעבודה" הן צמד מילים הטעון במשמעויות וברגשות: לחלק מאיתנו 
הוא יגרום לחוש ציפייה, לחלום ולפנטז; באחרים הוא יעורר חששות. כך או כך, 

לכל מי שנמצא בעשור השישי או השביעי לחיים קשה להישאר אדיש לכך: 
יציאה ממעגל העבודה היא, ללא ספק, אחד מהאירועים המשמעותיים שהאדם 

חווה במהלך חייו.
בכל תפקיד, בכל סקטור וללא קשר לוותק – מדובר קודם כול בהתמודדות 
אישית מול שינויים במישורים שונים. לפרישה יש השלכות מעשיות ורגשיות 

כאחד: החל מפרידה מעולם מוכר וידוע, דרך התמודדות עם ירידה בהכנסות 
ועד להתנהלות במצב שבו יש שעות פנאי רבות. אפשר להבין, מדוע התגובות 

כלפי צמד המילים הזה הן רבות ומגוונות. 

לאפשר הכנה ראויה – ובזמן 
בחטיבת משאבי אנוש בדקו את הנושא לעומק וזיהו, כי למרות שהיערכות טובה 

לקראת הפרישה היא חשובה ואף חיונית, מרבית האנשים אינם עושים זאת 
באופן עצמאי. "החלטנו לאפשר לעובדים שלנו הכנה ראויה – ולא ברגע 

האחרון לפני הפרישה, אלא כבר בעשור הקודם ליציאה לגמלאות", 
אומרת אילת גביש, סמנכ"ל משאבי אנוש במאוחדת, "מטרתנו לסייע 

לעובדים שלנו לשפר מבעוד מועד את המוכנות האישית לתהליך 
הפרישה ממעגל העבודה, להקנות להם כלים להתמודדות מיטבית 

עם האתגרים הכרוכים בחיים החדשים, ולאפשר הסתגלות מוצלחת 
לשינויים הנדרשים. זה משהו שאנו יכולים לעשות עבור אנשים שנתנו 

לארגון שלנו את מיטב שנותיהם".

הרצאות ומפגשים אישיים
על רקע זה פיתחה מאוחדת את "מודל 55 – דואגים למחר" – הכשרה 

היינו שם
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זה לא מובן מאליו
בני שמל קונסולר, איש תפעול מערכות 

מידע באגף מערכות מידע: "אחרי יותר מ-27 
שנים במאוחדת נותרו לי שבע שנים לפרישה 
אבל אני כבר 'שם' במחשבות, כי האופי שלי 
הוא תמיד לתכנן את המחר. שמחתי מאוד 

על ההזמנה לקורס. זו תוכנית טובה מאוד, ואני מעריך את הקופה על 
הדאגה שלה לעובדים. זה בהחלט לא מובן מאליו. ההערה היחידה 

שלי, שגם ציינתי במשוב, היא שהתוכנית דחוסה מדי; היה טוב לפתוח 
אותה לארבעה מפגשים וגם להעלות את כל התכנים במדויק בלומדה 

או במצגת, כי קשה לקלוט כל כך הרבה חומר בשני מפגשים. בסך 
הכול קיבלתי הרבה ידע וכלים פיננסיים, ומה שנשאר לקוות הוא 

שנגיע לפרישה במצב בריאותי וכלכלי שיאפשר לטייל בעולם, לבלות 
עם הנכדים וליהנות מהחיים".

צריך ללמוד ממאוחדת
אילנה רובין, מנהלת מרפאת הוד השרון 
ומגדיאל, מחוז מרכז: "ההדרכה נתנה לי 
מידע רב שלא הייתי חשופה לו קודם, כל 

נושא בדיקת החסכונות והפנסיה. עוד שנה 
וחצי אני פורשת וחוזרת למקצוע הוותיק 

שלי, עיצוב, שהשארתי בצד ב-35 השנים שאני בקופה. אני מתכננת 
להצטרף לבעלי ולבנותינו בעסק המשפחתי שלנו בתחום השילוט 

והגרפיקה, ויש לי הרבה רעיונות חדשים, מהדפסות על בדים ועד ייבוא 
וילונות. לנשמה, אני רוצה להשקיע בציור ואולי ללמוד משפטים בשביל 
הכיף. התוכנית של מאוחדת הייתה איכותית מאוד, ועם זאת היו לי גם 
הצעות לשיפור שנתתי במסגרת הפיילוט. בסך הכול זה שירות מצוין 

וחשוב. כל ארגון צריך ללמוד ממאוחדת איך לסייע לעובד ותיק לצאת 
למעגל חיים חדש".

הקורס היה מרתק
רימונד ישעיהו, מזכירה רפואית בסניף מרכז 

העיר ראשל"צ, מחוז דרום: "אני במאוחדת 
מ-1989 בתפקידים שונים, והפרישה נראתה לי 
רחוקה, הראש עוד לא שם. ביוזמתי לא בטוח 

שהייתי נכנסת לתוכנית כזאת, מה עוד שבעלי 
בנקאי ומטפל בכל הנושאים שקשורים לכסף ולפנסיה. לכן הופתעתי 
שהקורס היה כל כך מרתק ושההרצאות היו מעניינות ומחדשות. אני 

רואה את בעלי שיצא לגמלאות לפני שנתיים, ועדיין לא מקנאה בחופש 
שלו, אפילו חוששת מזה. טוב לי בשגרת העבודה. הוא חולם על טיולים 
ארוכים שנעשה בחו"ל – ואני עונה לו: רק במסגרת החופשים שמגיעים 

לי, ובלי שזה יפגע בעבודה ובצוות. לא נורא, שיחכה לי כמה שנים – 
רק שנהיה בריאים ושנשמור על רוח צעירה".

הבנתי שזכיתי בגדול
בתיה גלר, מזכירת אגף בקרה ורכש 

שירותים רפואיים, מטה הקופה: "יש לי עוד 
שמונה שנים לפרישה, ולכן, כשפתחתי את 

המייל וגיליתי הזמנה לקורס ההכנה – ראיתי 
פתאום שעון חול מול העיניים. כשדפיקות 

הלב נרגעו, הבנתי שזכיתי בגדול. לא רק כאדם עובד, שזוכה להשתתף 
בתוכנית כזאת, אלא גם להיות פורצת דרך, כי זה פיילוט שישפיע על 

הרבה עובדים בעתיד. אני אם לשלושה, והידיעה שמקום העבודה שלי 
חושב עליי ודואג לי, מאוד תורמת לשקט הנפשי שלי. הקופה ליוותה 

אותי בצמתים חשובים בחיים וגם עכשיו לא זונחת אותי. זה מחמם את 
הלב. מבחינת הקורס עצמו, מדהים שחשבו על כל פרט, עד לרמת 

הקנייה בסופר. ממש פרויקט לתפארת".

"ארגון שתמיד מביט קדימה"
"מודל 55 שפיתחנו והתוכנית 'דואגים למחר' מהווים מערך ייחודי להכנה 

לפרישה, בפורמט שלא קיים באף אחת מקופות החולים האחרות 
בישראל", מסכמת אילת גביש, שאף נמנתה על המרצים בקורס )על 

המרצים והתכנים – ראו במסגרת(. "זוהי הטבה שאנחנו מעניקים לעובדים 
שלנו, שנמצאים בעשור שלפני הפרישה, במטרה לתת בידיהם ארגז 

כלים מקיף, שיאפשר להם, במהלך העשור הקרוב, להיערך כראוי ליום 
הפרישה. לפני מספר חודשים  נבחרה מאוחדת כאחד מתשעת הארגונים 

שקיבלו את אות 'המעסיק החברתי לשנת 2017', וזאת בין השאר גם 
בזכות התוכנית הזו. מאוחדת היא ארגון שמביט תמיד קדימה, גם עבור 

לקוחותיו וגם עבור עובדיו, והתוכנית 'דואגים למחר' משקפת זאת היטב". 
שני מפגשי הפיילוט הניבו משובים מצוינים מהמשתתפים. חלק מהתגובות 

אנו מביאים כאן במסגרת ראיונות קצרים עם שש עובדות ועובד שלקחו 
חלק בתוכנית.

"מודל 55 - דואגים למחר": הנושאים 
רציונל ההכשרה 	 
מבנה תלוש השכר	 
התארגנות כלכלית לפרישה	 
כלים לניהול החיסכון הפנסיוני – ניתוח דוח פנסיוני	 
מודל הפנסיה של עובדי מאוחדת	 
תנאי פרישה וזכויות פורשים בביטוח הלאומי	 
ניהול החיסכון הפנסיוני – כלים לניהול החיסכון	 
פנל מומחים – שאלות ותשובות	 
היבטים רגשיים של הפרישה מהעבודה	 
ייעוץ פנסיוני אישי )בעלות מסובסדת על ידי הקופה(	 

מאחורי התוכנית
ורד אשר )ניהול וליווי התוכנית, תכנים ומבנה, תפעול הקורס(, קטי ליפקא 

)ניהול וליווי התוכנית, תכנים ומבנה(, רינת לבני )תכנים ומבנה, תפעול 
הקורס(, יעל אייזן )תכנים ומבנה(, אורה חזן )תכנים ומבנה(, הילה הר-כהן 

)תקשורת פנים ארגונית(

המרצים בקורס
אילת גביש – סמנכ"ל משאבי אנוש, קטי ליפקא – מנהלת אגף פרט 

ושכר, אורן בן דוד – מנהל מחלקת שכר, יעל אייזן – עובדת סוציאלית 
רווחת העובד, והיועצים החיצוניים איתן זכריה )my control( ואביעד 

פוהריליס )נ.פ.א(

"תוכנית 'מודל 55 – 
דואגים למחר' היא 
משהו שאנו יכולים 

לעשות עבור אנשים 
שנתנו לארגון שלנו את 
מיטב שנותיהם", אומרת 

אילת גביש, סמנכ"ל 
משאבי אנוש במאוחדת
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ירכא, היישוב הדרוזי השני בגודלו בארץ )אחרי דליית אל כרמל(, הפך בשנים 
האחרונות למוקד השופינג של הצפון, עם אינספור אאוטלטים ורשתות אופנה. 
ועדיין, אחד המותגים החזקים ביותר בכפר ההררי שבמערב הגליל הוא דווקא 
בתחום הבריאות, וקוראים לו "מאוחדת". כמו חנויות הענק "מרכז המזון" ו"מיי 

בייבי", מדובר במותג מקומי מוכר, המהווה חלק בלתי נפרד מהנוף ומחיי 
הקהילה. 

לעומת נתח שוק ארצי של 14%, מאוחדת יכולה להתגאות כיום ב-30% 
מאוכלוסיית ירכא וב-25% במגזר הדרוזי בכללו, המונה כ-120 אלף איש 

מהכרמל ועד לצפון הגולן. השינוי חל בחמש השנים האחרונות, והוא נובע 
ממדיניות הרואה את המגזר הדרוזי כנכס אסטרטגי, מעשייה משמעותית של 

מחוז צפון בניהולו של גיל חיימוביץ, ומפעילות שטח יוצאת דופן המובלת על ידי 
אדם מיוחד – עאהד אבו חמדה.

אנו מגיעים לירכא כדי לפגוש בעאהד, המחזיק בשני "כובעים": מנהל המגזר 
הדרוזי במרחב גליל גולן 

ומנהל המרפאה המרכזית 
בירכא. על כוס אספרסו 

בקניון חדש ונוצץ, הוא מספר 
לנו על כפר בן אלף שנה 

ועל עדה ייחודית, שקשרה 
את נפשה בגורל מדינת 

ישראל. "נאמנות אצלנו זה 
ערך עליון, ולא רק למדינה: 
לאדמה, למשפחה, לעדה. 
נולדנו בירכא ונמות בירכא. 
הדרוזים הם קהילה מאוד 
מגובשת ומאוד שורשית. 
אנשים שהם מלח הארץ, 

רבים מהם משרתים בכוחות 
הביטחון, שנתנו ונותנים את 
הדם בשביל המדינה". אמון 

הפעילות במגזר הדרוזי 
               בידיים נאמנות

הוא חי ונושם מאוחדת, ועבור תושבי ירכא והסביבה הוא הפנים של הקופה. עאהד אבו חמדה, 
מנהל המגזר הדרוזי במרחב גליל גולן, אחראי במידה רבה לכך שהעדה בת אלף השנים מתחברת 

בעשור האחרון למאוחדת. הכירו את "בעל הבית" שלנו בכפרי הדרוזים שבמחוז צפון

אישי ונאמנות אישית הם חלק בלתי נפרד מכך, ועאהד – דמות מוכרת מאוד 
ביישוב – מצליח, בזכות תכונות אלה ובזכות גיבוי חזק של מאוחדת, להפוך 

את ירכא למעוז אמיתי של הקופה: כ-5,000 לקוחות )מתוך 16,000 תושבים(, 
שתי מרפאות – אחת מהן מרכז בריאות גדול, צמיחה משמעותית במרחב כולו 

ושביעות רצון גבוהה של המטופלים.

"אדאג אישית לקופה חדשה"
המהפך שחוללה מאוחדת במגזר הדרוזי קשור 
באופן הדוק לסיפורו האישי של עאהד – קצין 

בגולני, מחזור אוגוסט 83', שנפצע בלבנון 
והשתחרר מהצבא כנכה צה"ל. אחרי שיקום 

מיוחד שעבר למד ניהול מעבדות רפואיות ועבד 
במדיקל סנטר בהרצליה. "לקרוב משפחה 
שלי מצאו גידול במוח, ולאורך חמש שנות 

המחלה ליוויתי אותו אישית, עם הידע והקשרים 
שלי במעבדות", הוא מספר. "כולנו היינו אז 

בכללית, וברגע האמת, התאכזבנו מהם מאוד. 
אמרתי, שאדאג אישית לכך שתהיה פה קופה 
חדשה". כשעאהד אומר, הוא גם עושה. בשנת 2000 פנה למאוחדת וזכה 
לאוזן קשבת. "גיליתי נכונות גבוהה של הקופה להיכנס ולהשקיע בכפרים 

הדרוזיים. נתנו לי מנדט לבדוק את השטח. לקחתי חודש חופש מהעבודה, 
ביצעתי חקר שוק, פגשתי המון אנשים. תוך שבועיים הצטרפו למאוחדת 
אלף איש. ביקשתי ממאוחדת לקיים תנאי אחד: התחייבות לכך שתושבי 

ירכא יקבלו שירות כמו במרכז הארץ. פתחנו מרפאה מרכזית בירכא, 
בניהול שלי, ואחריה מרפאה נוספת בכפר". לפני כחמש שנים מונה עאהד 

למנהל המגזר הדרוזי במרחב גליל גולן של מחוז צפון, תפקיד שהוא ממלא 
במקביל לניהול המרפאה. עם כניסתו לתפקיד ביצע סקר שוק והמליץ 

להקים מרפאה בג'וליס. אחריה המשיך להקמת מרפאות באבו סנאן, ג'ת 
הגלילית, מר'ר, שתי מרפאות בכסרא-סמיע, והיה שותף לפתיחת ארבעה 
מרכזים של מאוחדת בכפרים הדרוזיים ברמת הגולן – עין קנייא, מסעדה, 

לעומת נתח שוק ארצי 
של 14%, מאוחדת יכולה 
להתגאות כיום ב-30% 

מאוכלוסיית ירכא וב-25% 
במגזר הדרוזי בכללו, 

המונה כ-120 אלף איש 
מהכרמל ועד לצפון הגולן

מחוז צפון
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מג'דל שמס ובוקעתא. כיום, במרחב שלו בלבד, מפעילה מאוחדת 17 מרפאות. 
היקף הפעילות בכל המגזר הוכפל ואף שולש. קחו, למשל, את עין קנייא שבגולן: 
למרפאת מאוחדת שנפתחה בכפר עברו 1,300 איש מתוך 2,100 תושבים – כל 

זאת בתוך שנה וחצי בלבד, ואחרי אפס פעילות בעבר. "פניתי לרופא בעין קנייא 
שעבד בעמותה ברמת הגולן, ד"ר פריז דעבוס, והצלחתי לשכנע אותו לפעול עם 
מאוחדת. פתחנו בכפר מרכז רפואי שהוא מנהל. הוא מקבל ביטחון כלכלי, שקט 

נפשי וגב מקצועי חזק, והמטופלים שלנו מרוצים כי הם מקבלים שירות רפואי 
שוויוני וזמין במקום אחד".

ארגון בריאות שוויוני ותומך
עבור רבים בעדה הדרוזית, מאוחדת היא במידה רבה עאהד אבו חמדה. כל 

לקוח שמצטרף למאוחדת, מקבל מעאהד כרטיס ביקור אישי ומוזמן ליצור עמו 
קשר בכל שעה. הוא הכתובת לכל פנייה, והכול מתנקז אליו וממנו: קשר שוטף 

עם אנשי צוות ועם עמיתים, איתור רופאים חדשים, טיפול בלקוחות חדשים, 
מענה לפניות של מטופלים. הוא מרצה לתושבים על קידום בריאות, מקיים חוגי 

בית, רותם אנשי עסקים, מנהל משא ומתן עם בעלי נכסים לפתיחת מרפאות 
חדשות, פוגש כל יום מאות אנשים 
ומגיע לאינספור אירועים, מחתונות 

ועד הלוויות. יחד עם זאת הוא מדגיש, 
שללא הגיבוי והנכונות של מאוחדת 

התמונה הייתה אחרת. "מאוחדת 
עבורי זה שייכות. מקום תומך, ארגון 

בריאות שוויוני שלא מפלה בין 
המגזרים. מאוחדת חזקה במגזר 

הערבי, ואני עובד בשיתוף פעולה עם 
מנהלים עמיתים ביישובים במגזר, 
בעיקר כאלו שמשלבים אוכלוסייה 
ערבית ודרוזית. אנחנו קופה אחת". 

עאהד מלא הערכה לגב החזק 
שהוא מקבל מהנהלת המחוז. "מגיל 

חיימוביץ, מנהל המחוז, אני מקבל 

זו עוצמה של שירות. עד שמאוחדת נכנסה לירכא, רופא כללי היה רואה פה 
מבוגרים וילדים יחד. עמדתי על כך שבכל מרפאה של מאוחדת במגזר יהיה 
רופא ילדים. היום, 2,000 מ-5,000 הלקוחות שלנו בירכא הם מתחת לגיל 20".

מופת של דו קיום במרפאות
המרפאות של מאוחדת במחוז צפון בכלל, ובמגזר הדרוזי בפרט, הן מופת של 
דו קיום. עובדים בהן יחד רופאים ואנשי צוות יהודים ודרוזים, מוסלמים ונוצרים, 
ותיקים ועולים חדשים. "מתחלקים במשמרות לפי החגים וימי השבתון של כל 

דת, משתפים פעולה וביחד נותנים שירות מצוין", אומר עאהד. "אנחנו מקפידים 
מאוד להתאים שירות למטופלים. נותנים מענה לאוכלוסייה דתית, כך שאישה 
תוכל תמיד להיבדק על ידי רופאת משפחה דרוזית ורופאה גינקולוגית". הוא 

מספר על מטופל בן שמונים שעבר למאוחדת, ובשבת אחת במרפאה בירכא 
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ראה אורולוג, קרדיולוג ורופא עור. הוא קיבל מיידית בדיקת אקו לב ובדיקת 
מאמץ, ויצא עם תשובות ביד. לקוח יודע להעריך דבר כזה. חשוב לי שהרופא 
יסגור מעגל טיפול. לא במקרה אני מגייס רופאים שמנתחים. כירורג ברכיים, 

למשל, רואה מטופלים במרפאה, מבצע פעולות בבית החולים והלקוח חוזר אליו 
לבדיקות. ככה צריך לעבוד רצף בית חולים קהילה".

עאהד גומא כל יום מאות קילומטרים בכל רחבי הצפון, עובד 12 שעות ביום 
וזמין לכולם 24/7, עם אנרגיות כאלה, רק טבעי שהצליח לסחוף גם את 

משפחתו: "אשתי, ההורים, הילדים, כולם מגויסים למען מאוחדת", הוא אומר. 
עיניו נוצצות כשהוא מספר על דור ההמשך שלו – "שניים מהם חיילים, בגולני 

ובחיל האוויר. הגדולה בת 25, מהנדסת ונשואה לקצין בחיל האוויר, שכבר הפכה 
אותי לסבא. הקטן בן 12, ועליו אני מהמר שיהיה רופא".

עאהד מודה שהוא עובד קשה, אבל הסיפוק שלו הן התוצאות בשטח. "אנשים 
מדברים על מאוחדת, עוברים אלינו, מפרגנים. הם יודעים שכדי לקבל את 

השירות הרפואי הטוב ביותר, צריך להיות במאוחדת". ומי שעוזב? "לא אנתק 
אתו קשר, כי אני יודע שיחזור". 

להישאר תמיד בגובה העיניים
כמי שצריך תמיד משימה חדשה מול העיניים, לעאהד יש כמה כאלה. המרפאה 

הגדולה בירכא עוברת כעת שיפוץ, שיהפוך אותה למרכז בריאות של 1,000 
מ"ר, עם כל שירותי הרפואה המקצועית: מכון לב, אולטרסאונד, רנטגן, טיפת 

חלב, התפתחות הילד, רפואת שיניים, רפואה משלימה ועוד. "המגמה שלנו היא 
להגיע ל-50% מהתושבים במגזר, כלומר להכפיל את נתח השוק שלנו. זה אפשרי. 

"לקרוב משפחה שלי מצאו 
גידול במוח. ליוויתי אותו 

אישית. כולנו היינו בכללית, 
וברגע האמת, התאכזבנו 

מהם מאוד. אמרתי, 
שאדאג אישית לכך 

שתהיה פה קופה חדשה"

היענות מלאה. מנהל התפעול המחוזי, מאיר בן חיים, הוא ממש פרטנר שלי. 
הדלת שלהם תמיד פתוחה בפניי. אני נעזר מאוד גם במיקי מאיר, מנהל מרחב 
גליל גולן, במנהל הרפואי של המרחב, ד"ר זיאד דאהר, האחות המרחבית סיואר 

מתא קסיס, הרופא המחוזי ד"ר אורי שואבי וסגנו ד"ר ירון מלמד. שיתוף הפעולה 
מצוין".

המוטו שלו הוא להמשיך תמיד קדימה, ובכל הכוח. "המתחרים נותנים פייט, 
אבל אנחנו מצליחים בזכות היתרונות של מאוחדת: ריכוז שירותים במקום אחד 
נגיש, סל תרופות יותר רחב, החופש לפנות לכל מרפאה ולכל בית חולים, שירות 

מצוין של רפואה מונעת והשקעה אמיתית בדאגה לבריאות. הלקוח אצלנו 
במרכז, ואנחנו בונים הכול מסביבו". לאמירות האלה יש כיסוי בשטח. המרפאה 
המרכזית בירכא, למשל, פועלת כל יום מ-8:00 בבוקר ועד 19:00 בערב, כולל 
שישי ושבת. "אין דברים כאלה בארץ. לא צריך מוקד בסופי שבוע, המרפאה 

פתוחה ויש בה הכול – רפואת ילדים, רפואת נשים, רופאים מקצועיים, מומחים. 

"אנו רואים את המגזר הדרוזי כיעד אסטרטגי של מאוחדת
בצפון הארץ, ומשקיעים בתשתיות במטרה לצמצם פערים

בפריפריה", אומר גיל חיימוביץ, מנהל מחוז צפון. "בשנים האחרונות 
נפתחו במחוז מעל 15 מרפאות במגזר זה, בכרמל, בגליל וברמת הגולן. 

ההשקעה הזאת נותנת פירות, ואנו רושמים הצלחות רבות בחיבור המגזר 
הדרוזי למאוחדת. לעאהד יש מניות רבות בכך. הוא 'בעל הבית' שלנו 

במגזר הדרוזי. המחויבות שלו למאוחדת והדחיפה העצומה שהוא נותן 
לפעילות שלנו במגזר הן דבר ראוי לציון". 

מאוחדת במגזר הדרוזי:
השקעה שנושאת פירות
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יצאנו לביקור במרפאת קרית ארבע, המתגאה בנתח שוק של כ-81% מאוכלוסיית היישוב. כ-70 אנשי צוות, מכל המקצועות 
והסקטורים, מעניקים מגוון רחב של שירותים רפואיים, הכול תחת קורת גג אחת, לכמעט 8,000 מטופלים. השילוב בין יחס אישי, 

אמפתיה, מחויבות וזמינות, המונעים על ידי תחושה חזקה של קהילתיות, שליחות וגאוות יחידה, יוצרים מרפאה שהיא בית

הדר טורובסקי, 
מזכירה רפואית: 

"שירות טוב מרבה 
טוב בעולם. 

מבחינתי, לעשות 
טוב פירושו 

להעניק למטופל 
את הטיפול שהוא 

זקוק לו בזמן 
המתאים".

יונה
בן חברון, 

עובדת משק:
"אני אוהבת 
את המקום, 

האנשים 
והעבודה".

נעמה נוב, מנהלת מרפאת 
קרית ארבע: "המרפאה 
שלנו היא בית ומשפחה 

בכל המובנים, למטופלים 
ולצוות. כמו בכל משפחה 
התברכנו באחדות ושוני, 
אהבה והכלה. כל אחד 
עושה את תפקידו הכי 

טוב שיכול, עם לב גדול 
ועיניים פקוחות. אנו מרפאה 
פריפרית, במרחק שעה וחצי 

נסיעה מירושלים, באזור 
הנתון במצב ביטחוני בעייתי, 

ויחד עם זאת אנו חיים 
בקהילה נעימה ותומכת, 
בעלת חסד גדול וחוסן 

נפשי רב".

הדסה קליפא, 
אחות: "אני נהנית 

לעבוד עם צוות 
מהמם שתענוג 

להיות חלק ממנו".

אפרת סדובסקי, 
אחות: "כיף להיכנס 

למקום שכל אחות בו 
היא גם אחות".

ד"ר דניאלה ברכץ, 
רופאת משפחה

יעל דרמון,
מזכירה רפואית:

"כיף לי לשרת את 
הציבור שלנו. זה 
כמו להיות בתוך 

המשפחה".

צביה בן שי, אחות: "יש לי 
הזכות להגיע לאנשים לטיפולי 

בית – לכבד וללוות חולים 
במחלות קשות, מרותקים 

לבית וזקנים. אני זוכה ליישם 
יומיום את הפסוק: אל 

תשליכני לעת זקנה, ככלות 
כוחי אל תעזבני".

אבישג ליבמן, מזכירה: 
"המרפאה שלנו ייחודית בכך 
שכולם פה מהיישוב, ואנחנו 

מכירים את רוב המטופלים ברמה 
האישית. וכמו במשפחה, אנחנו 

זמינים להם כמעט בכל רגע".

הלב של קרית ארבע

תחיה ויזל, מנהלת מכון 
הפיזיותרפיה: "האני מאמין שלי 
הוא התייחסות כוללת לכל גוף 
האדם, לסביבת חייו ועבודתו. 

אני מטפלת באוכלוסייה רחבה, 
תמיד עם ראייה רחבה ומענה 

מיטבי לבעיה של המטופל".

איריס סופר, פיזיותרפיסטית: 
"יוגה נשית, עוצמת הרכות, 
עיסוי לימפטי ורצפת אגן – 
טיפולים ותפילה, שילוב של 

גוף ונפש, ידע ונתינה בחסדי 
ריבונו של עולם, והכול באהבה 

ובשמחה".

ד"ר חוה זימרמן, רופאת 
משפחה: "אוהבת את העבודה 

עם מטופלים מכל הגילים 
ושיתוף הפעולה עם הצוות שלנו 
במקצועות השונים, כולל הגעה 
לחולים הביתה עם אחות ביתית 

נפלאה כמו שלנו".

מחוז ירושלים
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ד"ר מארק זרח, רופא נשים: "אחת החוויות 
הגדולות שלי הייתה לידה שהתרחשה לאחרונה 

במרפאה שלנו. בדרכה לבית החולים, הבינה 
הלקוחה שהיא בשלבי לידה ועצרה אצלנו. יחד 

עם האחיות אסתר גלבוע ואפרת סדובסקי, ובסיוע 
הפרמדיקית דבורה אביעד, הרגענו אותה ויילדנו 
בהצלחה תינוקת מקסימה. זה היה מרגש מאוד".

ד"ר מוריס מתתיהו, 
רופא משפחה:

"זו זכות גדולה לעבוד 
בקהילה הזאת, יש פה 
אנשים מיוחדים מאוד".

מנהלת מרפאה: נעמה נוב | מזכירות רפואיות: ליהוד אבן חיים, רחל 
בראודה, אורית בר מאיר, יעל דרמון, דליה וטרו, אבישג ליבמן, אילנה שנקר 

| רופאי משפחה וילדים: ד"ר דניאלה ברכץ, ד"ר חוה זימרמן, ד"ר יצחק 
יגר, ד"ר חנה סלובודניק, ד"ר אלכסנדר שיינין | רופאים מקצועיים: ד"ר 

דן אודנהיימר )כירורג(, ד"ר איתי אופיר )עור(, ד"ר יהודה בנאסולי )נוירולוג(, 
ד"ר יעקוב ג'ועבה )אורתופד(, ד"ר יחזקאל הורן, ד"ר מרק זרח, ד"ר מיכאל 

ליוברט )נשים(, ד"ר הודיה טובי )אא"ג(, ד"ר אלברט לישה )עיניים(, ד"ר 
מישל פיטוסי )קרדיולוג(, ד"ר אפרת שחר )פסיכיאטרית( | אחיות: מיטל 
בן גדליה )אחות אחראית(, נעמה אייל, צביה בן שי, ראשית גזית, אסתר 

צוות מאוחדת קרית ארבע

"מרפאה קהילתית אמיתית"

טל שאול, מנהל מחוז ירושלים: "מרפאת קרית ארבע היא מרפאה משפחתית ומיוחדת, שמשלבת 
רפואה מקצועית ואיכותית, שירות יוצא מהכלל ותחושה ביתית שגורמת למטופלים להרגיש בבית. זו 
דוגמה למרפאה 'וואן סטופ שופ', שתחת קורת גג אחת נותנת ללקוחות את כל השירותים הרפואיים 

הנדרשים כמעט עד דלת הבית. רוב אנשי הצוות הם תושבי היישוב, ומדגימים בעבודה היומיומית שלהם 
את משמעותה של מרפאה קהילתית אמיתית".

גלבוע, שושנה וורצמן, אפרת סדובסקי, הדסה קליפא, אחינועם שילה, 
שולי שני  | מכון פיזיותרפיה: הדר טורובסקי )מזכירה(, תחיה ויזל, איריס 

סופר )פיזיותרפיסטיות( | דיאטנית: תמר שרייגר | לבורנטית: אסנת 
לוי | בית מרקחת: רחל מנוחה מימוני )מזכירה(, ארלנדו ממן, אירינה 

ניסנוב, יהונתן שוורץ, כנרת כהן )רוקחים( | מרפאת שיניים: ד"ר רוני סגל 
)מנהל המרפאה(, ד"ר נתן במברגר, ד"ר נורית ברוך, ד"ר דלית מרדכי, 

ד"ר ישראל סלם )רופאי שיניים(, פנינה אקריש, שמחה בן אהרון, אלונה 
הללי )מזכירות(, אורטל מזרחי )שיננית(, אנה קוזניצוב )סייעת אחראית(, 

ילנה דורפמן, לאה הנגשינג, נועה קוך, איזבלה לגו )סייעות( | רנטגן 
ואולטרסאונד: ד"ר צבי אלון )רדיולוג ראשי(, ארי פלצ'י, ילנה רוזמן, נועם 
שלמה, זויה לזרוביץ, מירב חכם, סטלה מזרחי, ד"ר אירינה באלה, מיכאל 

קסיאנסקי, שושנה שוורץ, אפרת צימרמן.

ארנלדו ממן, רוקח אחראי:
"זה הרבה מעבר למקום עבודה".

אירה ניסנוב, רוקחת:
"אני פשוט אוהבת את העבודה כאן".
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מרפאת מאוחדת בקרית ארבע מעניקה שירות לכ-8,000 מטופלים, רובם ככולם מהיישוב.  

מדובר בנתח שוק יוצא דופן, המסתכם בכ-81% מאוכלוסיית קרית ארבע.  

צוות המרפאה מונה 16 רופאים, בכלל זה 5 רופאי משפחה וילדים ו-11 רופאים במקצועות השונים   
– נשים, עור, כירורגיה, נוירולוגיה, אורתופדיה, לב, אא"ג, עיניים ופסיכיאטריה.

תחת קורת גג אחת ניתנים במרפאה שירותי מכון רנטגן ואולטרסאונד, מכון פיזיותרפיה, מעבדה,   
התפתחות הילד, דיאטנית, טיפולי בית, בית מרקחת ומרפאת שיניים.

בסך הכול עובדים במרפאה כ-70 אנשי צוות במקצועות השונים ומכל הסקטורים.  

המרפאה הוקמה על ידי יעקב שרביט, המשמש כיום כמנהל התפעול של המחוז.  

מרפאה קרית ארבע היא אחת מ-64 מרפאות ראשוניות הפועלות במחוז ירושלים של מאוחדת  	

בהנהלת טל שאול. מחוז ירושלים הוא אחד המחוזות הגדולים והמובילים של הקופה. הוא מתפרס 
מתל ציון שבצפון ועד קרית ארבע שבדרום, מבית שמש במערב ועד מצפה יריחו, בואך ים המלח 

במזרח, ונותן שירות לחצי מיליון מבוטחים. 

כמה דברים שחשוב לדעת על
מרפאת מאוחדת קרית ארבע
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ארבע רופאות משפחה, בעצמן עולות חדשות מצרפת, נותנות שירות במרפאה סמילנסקי בנתניה למאות 

מטופלים דוברי צרפתית. מדובר לא רק בטיפול מונגש בשפת האם של המטופלים, אלא באחריות רחבה 

בהרבה לבריאותם ורווחתם של עולים חדשים. בכל ההיבטים, אין מי שמבין את העולים מצרפת טוב מהן
במרפאת סמילנסקי – 
הסניף הראשי של מאוחדת בנתניה ואחת 

מחמש המרפאות של הקופה בעיר – כמחצית המטופלים 
הם דוברי צרפתית. צוות המרפאה, בניהולה של יעל פרחי, כולל גם ארבע 

רופאות משפחה עולות מצרפת, שמעניקות למטופלים לא רק שירות בשפת 
אימם אלא גם יחס חם, הבנה ברמת הניואנסים ואפילו תמיכה בהתמודדות מול 
הבירוקרטיה – מצרכי יסוד עבור מי שמתוודע לראשונה בחייו לחוויה הישראלית. 

ד”ר קורין ברהמי, שעלתה בשנת 2005 וד”ר ונסה אמסלם, 10 שנים בארץ, 
הן הוותיקות מבין הארבע; ד”ר שרה פארו, שנתיים בארץ, וד”ר ג’ואנה מלכה, 
שעלתה רק לפני כשנה, הגיעו לנתניה בגלי העלייה האחרונים. השיחה איתן 
מעניקה מבט מעניין על מערכת הבריאות בארץ מבעד לעיניהן של רופאות 
שלמדו ועבדו בצרפת, מסבירה מדוע עזבו קריירה מבטיחה ומקומות עבודה 

נוחים, מסייעת להבין את סיפורה של הקהילה הצרפתית בנתניה דרך המפגש 
בחדר המרפאה, וגם מציגה את פניה של מאוחדת כקופה קולטת ומעודדת 

עלייה )על תוכנית “רופאים עולים” – ראו במסגרת(. 

עלייהבמגמת מרפאה

מחוז מרכז

צילום: סטודיו דרור כץ
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להסביר כאב בשפה שלך
ד"ר קורין ברהמי למדה רפואה בליון ועבדה כ-17 שנה במרפאה פרטית, עד 

שב-2005 עלתה לארץ עם הבעל ושלושת הילדים )כיום 26, 22 ו-18(. כבר 
שנתיים שהיא בסמילנסקי. “רוב התקשורת במרפאה נעשית בצרפתית”, היא 

אומרת, “כשאתה סובל, יותר קל להסביר את הכאבים בשפה שלך”. היא למדה 
באולפן וכמו חברותיה לעבודה מסתדרת היטב בעברית, ועם זאת, “במבט 

לאחור היה עדיף לעבוד בסביבה שמדברים בה יותר עברית, כך הייתי לומדת 
יותר”.

סניף סמילנסקי במאוחדת שוקק חיים. בכיסאות ההמתנה, במשרד ובחדרי 
הרופאים מתנגנות שיחות בצרפתית מתובלת בעברית. “המצב רוח תמיד טוב, 
יש שמחת חיים ואווירה משפחתית”, אומרת ד”ר ברהמי. “הצרפתים נמשכים 
לנתניה כי היא בשבילכם כמו סן טרופה, וכאן במרפאה הם מרגישים בבית. 

הבעיה היא קשיי התקשורת. בעיקר המבוגרים מדברים רק צרפתית, ואלו רוב 
המטופלים, כך שבשבילם ממש חשוב שיהיה פה צוות שמבין אותם”. למערכת 

הבריאות בישראל לקח לה זמן להתרגל. “בצרפת הכול רפואה פרטית, אין קופת 
חולים, והכול זמין ומהיר. הרופא בראש הפירמידה, המעמד שלו כמעט קדוש. 

אין שם דבר כזה כמו לא לקבל טופס 17. המערכת מתיישרת לפי מה שהרופא 
אומר. לעולים מצרפת קשה להבין למה פה זה לא עובד כמו שהם רגילים”. היא 
עצמה כבר מרגישה בבית, מכל הבחינות. “מאוחדת היא בית מקצועי טוב, ואני 

עובדת עם אנשים נעימים ובחברה טובה”. 

מרגישה פה כמו במשפחה
ד”ר ונסה אמסלם הייתה רופאת משפחה וילדים במרסיי, עיר הולדתה, במשך 
כ-15 שנה. ב-2007 עלתה לארץ עם בעלה ושתי הבנות, אז בנות 13 ו-7. “היה 

לי חשוב שהן יגדלו בישראל”, היא מסבירה. “לא קל לעלות בגיל ארבעים, לעזוב 
את המשפחה המורחבת. מקצועית היה לי טוב, אבל לצעירים אין עתיד שם. יש 
הרבה אלימות. כאן בטוח בהרבה”. ב-2009 החלה לעבוד במאוחדת, במרפאה 

עצמאית בכפר יונה, מקום מגוריה. “התחלתי עם 15 מטופלים דוברי עברית 
ובלי שפה, ולמדתי הכול לבד, לכתוב, להיכנס למחשב. זה השתלם”. כשהחלה 

לעבוד גם בנתניה, התעקשה לקבל רבע שעה לכל מטופל ולא עשר דקות. 
“במיוחד עם הצרפתים, זה קריטי. הם לא מבינים מה כתוב בבדיקות, לפעמים 
מביאים אלי גם את חשבון הארנונה... אני לא מסתכלת על השעון. רופא צריך 

להיות בנאדם, ושיהיה לו גם זמן לשאול איך האימא, איך הבן. ישראלים אוהבים 
את הרופאים הצרפתים כי הם אמפתיים”. בנתניה, כ-80% מהמטופלים שלה 

דוברי צרפתית. “בבית כנסת, בחוג תורה, בבית קפה – הם מדברים רק צרפתית, 
אנגלית אין להם, ועברית לא תמיד רוצים ללמוד. אין מספיק רופאים מקצועיים 
שדוברים צרפתית, והבעיה שהמטופלים לא תמיד מבינים עברית, ולפעמים לא 

נעים להם להודות בכך. זה יכול לפגוע בטיפול ובבריאות”.
בצרפת, היא מספרת, בדיקות ותרופות ניתנות בחינם. “בשביל לתת ריטלין, 
למשל, אתה לא צריך להפנות לנוירולוג. מטופל יכול לקבל סי.טי גם עשר 

פעמים בשנה. יש לי מטופלים שמחלקים את החיים בין צרפת וישראל, 
ומעדיפים לטפל שם. זה אמנם נוח למטופל, והרופא שם מרגיש כמו מלך, אבל 
הרפואה בארץ יותר טובה לדעתי”. היא מספרת על “ימים מטורפים שבהם אין 

זמן גם לשתות קפה”, אבל מדגישה שכיף לבוא בבוקר לעבודה. “במאוחדת אני 
מרגישה כמו במשפחה, ובעיקר גאה שהבנות שלי גדלות כישראליות”.

להתחיל מחדש – ולהצליח 
ד”ר ג’ואנה מלכה מתקשרת עם המטופלים שלה בשלוש שפות: “עם הצרפתים 
בצרפתית, עם הישראלים בעברית ועם הרוסים באנגלית”. היא רק שנה בארץ 

אבל מפתיעה בעברית מצוינת. “מגיל 13 חלמתי לעלות לישראל. יש אנטישמיות 
בצרפת. ילד לא יכול לטייל ברחוב עם כיפה על הראש, את המגן דוד צריך 

להחביא בפנים. ההורים שלי ואחי עלו לפני שלוש שנים. בעלי ואני לקחנו את 
ארבע הבנות ובאנו אחריהם”. היא עבדה 14 שנה בפריז, כמומחית ברפואת 

משפחה וכרופאת חדר מיון בבית חולים. בארץ הייתה צריכה להתחיל מחדש. 
“לא קל. פה לא מכירים בתעודות מצרפת. צריך התמחות, מבחן שלב ב’. אני 

עכשיו בסטאז’. החלום שלי הוא לשלב גם פה בין בית חולים וקהילה”. היא גרה 
בנתניה וחשה סיפוק על כך שהיא יכולה לעזור לעולים חדשים כמותה. “הרבה 
קשישים, חלק בודדים, לא מבינים עברית, לא מסתדרים עם הניירת. באים אלי 

עם מכתבי הפניה בצרפתית כי הם הולכים וחוזרים בין ישראל וצרפת. אני 
נמצאת בקשר גם עם המומחים בצרפת וגם עם הצוותים במאוחדת, הכול 

לטובת המטופלים. מרגישה אחריות כלפיהם מעבר לאחריות רגילה של רופאה”.
הצעירה מבין הארבע היא ד”ר שרה פארו. בת 30, רווקה, גרה בתל אביב 

ומחלקת את עבודתה בין מרפאת סמילנסקי לחצי משרה בתל אביב. לפני 
שנתיים עלתה לארץ ממרסיי, שם עבדה בקהילה ובבית חולים. “רציתי לשנות 

אווירה, ביקרתי בישראל והתלהבתי”, היא מספרת, “מקצועית, השינוי לא דרמטי. 
רפואה זו רפואה. גם לא הייתי צריכה לעבור בחינות, רק סטאז’ במרפאה. 

השינוי הוא בהרגלי החיים, המנטליות, האנשים. לא פשוט להיות פה רופא צעיר 
שמגיע מחו”ל. הישראלים קצת חשדנים בהתחלה. 30 זה גיל של מתמחה 
פה, ולמטופלים לא תמיד קל להשתכנע שאני כבר מומחית”. יש לה הרבה 
חברים בארץ, היא נהנית מהחיים בתל אביב ומהעבודה המגוונת – גם מול 

לקוחות צעירים בתל אביב, וגם מול האוכלוסייה הצרפתית בנתניה, שחלקה 
מבוגרת ושומרת מסורת. “השנה הזאת במאוחדת לימדה אותי הרבה על הפנים 

המגוונות של ישראל”, היא אומרת.
אלישע הוסמן, מנהל מחוז מרכז, מסכם: "הנהלת מחוז מרכז הגדירה את 

שנת 2017 כשנת קליטת עלייה וחיזוק הקשר עם עובדים ולקוחות שהם עולים 
חדשים. הרופאות העולות מצרפת במרפאת סמילנסקי בנתניה, ושאר העולים 
שנקלטו במחוז מרכז, הם כולם אנשי מקצוע מצוינים, מחויבים ונאמנים. אני 

גאה על השתלבותם אצלנו, על השירות הרפואי האיכותי והמקצועי שלהם ועל 
התמיכה שהם מעניקים למטופלים".

אלזה ברתל, אחות מוסמכת במרפאת פנורמה באשדוד, 
היא דוגמה נוספת לקליטה מוצלחת במאוחדת, 

במסגרת התוכנית לאיתור וקליטת רופאים ואחיות 
עולים, בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש, אילת גביש. לפני 

כשנה עלתה לארץ עם בעלה, גם הוא אח במקצועו, 
ועם ארבעת ילדיהם. כמעט מייד החלה לעבוד 

במאוחדת, לאחר 15 שנים שעבדה כאחות חדר ניתוח 
בבית חולים בפריז. "התחלתי כסייעת אחות, עברתי 

את המבחן וקיבלתי רישיון כאחות מוסמכת", מספרת 
אלזה. היא אוהבת את הקשר עם המטופלים, את 

העובדה שיש בארץ "הרבה יותר רפואה מונעת מאשר 
בצרפת", ונושאים ספציפיים כמו טיפול בפצעים. "בצרפת 

עשיתי רפואת חירום, זה לא חדש בשבילי. שם אין 
קופת חולים, אין אחות קהילתית, ופה אני נהנית מזה 

מאוד. יש הרבה מטופלים קשישים והרופאים מבקשים 
ממני לעזור, לתרגם ולהסביר". הוריה והאחים שלה עלו גם הם לארץ ורובם גרים באשדוד. 
"בפריז היום מסוכן, היא השתנתה מאוד בשנים האחרונות. הילדים שלי מאושרים, מרגישים 

בטוחים. אני מרגישה שהגשמתי חלום".

"מרגישה שהגשמתי חלום" מאוחדת קולטת

כחלק מהמיקוד האסטרטגי שלה, בנתה 
מאוחדת תוכנית ייחודית לאיתור וקליטת 

רופאים ואחיות עולים. תוכנית הליווי לרופאים 
כוללת למידה בקבוצה, חניכה על ידי מנטור 

בעבודה במרפאה, יום אוריינטציה והדרכת 
מחשוב. אחיות עולות זוכות לשנה וחצי של ליווי 

מקצועי עד לקבלת רישיון העבודה בארץ, והן 
מלוות במרפאות במשך שישה חודשים על ידי 

אחות תומכת. 
אילת גביש, סמנכ"לית משאבי אנוש: "מטרת 
התוכנית לתמוך ברופאים שעלו מצרפת ולהקל 
עליהם את המעבר המורכב ואת ההתאקלמות 

המקצועית והארגונית במאוחדת. לצורך כך, 
אנו מאתרים את הרופאים והאחיות כבר בארץ 

מוצאם ומלווים אותם, בשיתוף עם הסוכנות 
היהודית. אני שמחה וגאה על קליטתם של 
הרופאים והאחיות במאוחדת במסגרת זו". 
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דורית, המעבר מניהול אגף הסיעוד לניהול מחוז היה מתוכנן? 
התפקיד של ניהול מחוז היווה נקודת ציון בתכנון מסלול הקריירה שלי, אבל 

ההזדמנות הגיעה מהר משציפיתי. חשבתי שאשאר אחות ראשית תקופה ארוכה 
יותר, אבל כאשר ד"ר יואב יחזקאלי מונה לתפקיד ראש אגף רפואה ראשונית 
ומנהל המחקר במטה הקופה, נפתחה בפניי ההזדמנות להתמודד על תפקידו 

הקודם כמנהל מחוז, והחלטתי להתמודד על התפקיד.
מה הכריע לטובת ההחלטה?

אני מנהלת כבר שנים רבות במקצוע שאני מאוד אוהבת. הסיעוד הוא עולם 
שמקנה ראייה רחבה ובסיס מצוין להמשך צמיחה מקצועית במערכת הבריאות. 
במהלך השנים, הכשרתי את עצמי בתחום הִמנהל הרפואי – יש לי שני תארים 

אקדמיים בתחום זה ומומחיות במדיניות ומנהל בסיעוד. הבנתי שהמדרגה הבאה 
שלי היא ניהול רחב יותר בעולם הבריאות, והמקום הטבעי לכך הוא מחוז. בינואר 

2017 נכנסתי לתפקיד.
חשת שיש לך יתרונות, כמנהלת שהגיעה מהסיעוד?

הסיעוד אינו "עוד" סקטור. הוא עמוד שדרה ארגוני, מאוד ממוקצע, מחובר לכל 
התחומים בבריאות, נמצא בכל עולמות התוכן ומוביל מהלכים. חשתי שאני 

מגיעה לתפקיד עם מטען מספיק ועם היכרות טובה של התכנון האסטרטגי 
בקופה ושל הגופים הפועלים בה. עם זאת נדרשתי לשינוי בחשיבה: אני כבר 
לא "אימא" של סקטור אחד אלא צריכה להבין את תפיסת התפקיד של כל 
הסקטורים, את תרומתם הייחודית, ושכל אחד מאיתנו הוא חוליה בשרשרת 
שצריכה לעבוד בסינרגיה על מנת למקסם את יכולותינו לטובת המטופלים 

והצלחת המחוז.
 והעובדה, שאת אישה ראשונה בניהול מחוז?

אני חושבת שזה יצר העצמה נשית בקופה, ואני גאה על כך. בביקוריי בשטח, 
נשים רבות מתרגשות לפגוש אותי ומביעות את שמחתן על המינוי. גם עמיתיי 

הגברים מפרגנים מאוד. מעולם לא הרגשתי שונה מאף מנהל גבר, ותמיד 
האמנתי שנשים יכולות להצליח בתחומים רבים על בסיס כישוריהן. זהו מסר של 

שוויון ושל אמונה בכוח הנשי ובתרומתו למערכת.
האם יש הבדל בסגנון הניהול בין גברים לנשים?

אני מאמינה שלסגנון הניהול הנשי יש עוצמה משלו. הדרך הנשית היא אחרת, 
בעיקר בהיבטי השיח, 

התקשורת הבינאישית, 
והיכולת להכיל ולפעול 

בדרכים קצת שונות. 
גם השפה הנשית 

שונה. כמי שעובדת 
שנים רבות בעולם של 
רופאים ומנהלים 

גברים, למדתי כיצד 
ומתי לעבור בשיח 

מנהלת המחוז 
הראשונה

כניסתה של דורית גולדמן לניהול מחוז דרום עשתה היסטוריה כפולה: לראשונה במאוחדת, 
התיישבה אישה בכיסאו של מנהל מחוז – ולראשונה מונתה לתפקיד מנהלת שצמחה בתחום 

הסיעוד. פגשנו את דורית כדי לשמוע על התפקיד ואתגריו, על מחוז דרום והעשייה הרבה בו, על 
המעבר לניהול מחוז מרכז, עליה כמנהלת וגם על דורית של אחרי שעות העבודה. ריאיון

מטכניקה נשית טבעית לטכניקה גברית 
נרכשת. מתי נכון לדבר לאקונית, ומתי נכון 

לספר סיפור. זהו ארגז כלים שלדעתי חשוב 
לרכוש לאורך השנים, כדי לדבר בשפה 
שתאפשר דיאלוג עם מי שעומד מולך.

ספרי לנו קצת על מחוז דרום. 
זהו המחוז הגדול ביותר בשטחו, שמשתרע 

על שטח ענק ביחס לישראל – ממודיעין-
מכבים-רעות במזרח, חולון בת-ים במערב 
ועד אילת בדרום. מחוז מאוד ותיק, שממנו 
בעצם צמחה מאוחדת. ערים כמו רחובות 

וראשון לציון הן אושיות הקופה. במחוז 
כ-70 מרפאות ראשוניות ו-252 אלף 

לקוחות, עם מוקדי כוח כמו רחובות )כ-37 
אלף מבוטחים( ואשדוד )כ-53 אלף(. שאר 

הלקוחות בפיזור נרחב לאור הפריסה 
הגיאוגרפית, כולל למעלה מ-10,000 

מבוטחים במגזר הבדואי בנגב. יש לנו 
כ-1,300 עובדים שכירים ועוד מאות נותני 

שירות עצמאיים, רופאים ואחרים. המחוז מצוי בתנופת פיתוח והתחדשות, תוך 
התאמה לשונות הקיימת בין האוכלוסיות במחוז, מבחינת מדד סוציו-אקונומי, 

תרבות ודת, עולים חדשים לעומת ותיקים, אופי צריכת שירותי הבריאות והשימוש 
בכלים דיגיטליים וטכנולוגיים. 

איך את מסכמת את השנה שבה ניהלת את מחוז דרום?
נכנסתי בעיצומה של עשייה קיימת במטרה להמשיכה ולהתאימה למציאות 

המשתנה ולתפיסת עולמי. על הפרק היו נושאים רבים – איכות רפואית, איכות 
קלינית, שירות, כוח אדם, גיוס ושימור לקוחות, תקציב וחיזוק רוח המחוז. אחד 

האתגרים המרכזיים שהיו לי, שנובע מהיותו של המחוז פריפרי ברובו, הוא הקושי 
לגייס כוח אדם. לדוגמה, שיעור האחיות לאלף נפש במחוז דרום הוא 3.3 לעומת 

5.9 במרכז הארץ ולמעלה מ-7 בצפון. גם שיעור הרופאים לאלף נפש הוא 
בדומה לצפון, הנמוך ביותר במדינה. בכל הדרום קיים קושי רב 
למצוא מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, דיאטניות ועובדים 
ממקצועות נוספים. אנו במרוץ מתמיד להשיג כוח אדם ולשמר 

אותו. לא מדובר רק בכסף, האתגר הוא גם לספק לאנשים 
עניין, אופק צמיחה, העשרה, סביבה תומכת. אנו משקיעים רבות 

בפיתוח נישות שיסייעו לאנשים טובים לרצות להיות שייכים 
ולהישאר. במהלך השנה שבה ניהלתי את מחוז דרום פעלתי 

לקידום הנושאים האלה. בחלקם כבר מורגש שינוי, ובחלקם עוד 
יש לנו דרך לעבור. 

דוגמאות לדברים חדשים שקורים במחוז דרום?
יש תנופת עשייה בתחומים רבים. למשל, תוכנית אסטרטגית 
לחיזוק וריענון השירותים של מאוחדת ברחובות, כולל הקמת 

מוקד כוללני שנפתח ביולי ומעניק מכלול שירותים במקום אחד 
ובשעות הערב. מודיעין העיר, שבה אנו מבצעים שינוי שירותי עמוק והרחבת 

פריסת השירות ותמהיל השירותים. ברובע ז' באשדוד, בלב שכונה חרדית, 
ייפתח בקרוב מרכז בריאות גדול עם טובי הרופאים במקצועות השונים ויועצים 

מבתי חולים מובילים, כולל מרכז בריאות האישה ושירותי פריון והיריון בסיכון, 
התפתחות הילד ועוד. שירות חדש הוא שיקום בדיבור למבוגרים אחרי אירועי 
שבץ, שנעשה מרחוק. באשדוד יתקיים פיילוט של יחידת יחל"ם – יחידת ליווי 
משוחררים מבית חולים, מרחיבים את שירות ליווי ההיריון לנשים ועוד. המחוז 
נמצא כל העת עם הפנים קדימה, במחשבה איך לשפר, לחדש ולהתאים את 

עצמנו לצרכי המטופלים.

מעולם לא הרגשתי שונה מאף 
מנהל גבר, ותמיד האמנתי שנשים 

יכולות להצליח על בסיס כישוריהן. 
זהו מסר של שוויון ושל אמונה 
בכוח הנשי ובתרומתו למערכת

מחוז דרום הוא המחוז הגדול ביותר 
בשטחו, שמשתרע על שטח ענק. 

זהו מחוז מאוד ותיק, שממנו צמחה 
מאוחדת. ערים כמו רחובות וראשון 

לציון הן אושיות הקופה

מחוז דרום
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כמה שיותר אנשים ולראות את הדברים מנקודת מבטם. לגישתי, אפשר לשמור 
על היררכיה ניהולית בצד תקשורת אישית וישירה, ואין בכך סתירה. באופיי אני 
אישה של אנשים, מכירה בחולשות של עצמי ושל אחרים, יודעת לסלוח ולהיות 

אמפתית. כמובן שזה לא בא על חשבון ניהול סמכותי. אני מסתכלת קדימה 
לעבר המטרות האסטרטגיות הרחבות של הארגון ומחפשת את הדרך הטובה 

ביתר לחבר את המחוז לתהליכים המעצימים הללו ולהיות מובילים בהם. 
איך מחברים בין המטה לשטח?

באתי מהמטה, והדרך שעשיתי מאפשרת לי לזהות את התרומה והחיבור של 
המטה לשטח ושל השטח למטה. אנשים במחוז מרגישים לעתים שהמטה 

מנותק, והתפקיד שלי כמנהלת מחוז הוא לרתום את כל האנשים – הן במטה 

איך בית החולים החדש באשדוד משפיע על העשייה?
אשדוד היא עיר ייחודית בארץ מבחינת מערכת הבריאות – לכל הקופות יש בה 
נתח שוק פחות או יותר דומה, מה שאומר שלמאוחדת יש השפעה על מערכת 

הבריאות בעיר. אסותא אשדוד הציבורי הוא בשורה מבורכת למטופלים, אבל 
פתיחתו מחריפה את המאבק הן על כוח אדם מקצועי והן על הלקוחות. אחת 
התופעות שאנו מתמודדים עמה היא מעבר כוח אדם איכותי ובמיוחד אחיות 

לטובת אסותא. עם זאת, למאוחדת יש באשדוד תשתית מצוינת עם 13 מרפאות 
ו-50 מרפאות ראשוניות ושניוניות של רופאים עצמאיים, ואנו עובדים במלוא 

המרץ על פיתוח השירותים שלנו בהתאמה לשינויים הסביבתיים. אסותא אשדוד 
הציבורי נותן מענה לכל לקוחות מאוחדת, והיתרון שלנו, לעומת קופות אחרות, 

הוא בעובדה שאנו מאפשרים ללקוחותינו בחירה. הם לא חייבים ללכת לאסותא 
באשדוד, אלא יכולים לבחור בכל בית חולים ציבורי אחר שאליו הם חפצים 

להגיע. 
מה היה האתגר הגדול ביותר שלך?

יעד מרכזי מבחינתי היה לאחד את האנשים ואת הצוותים ולחבר אותם 
לתהליכים ולמטרות. לגרום להם לחוש שותפים, להדליק ניצוץ בעיניים. זה 

חשוב בכל ארגון, ובעיקר בארגון עם פיזור גיאוגרפי כמו שלנו. חשוב לחבר לרוח 
מאוחדת גם את העובד היחיד שיושב בנקודת קצה מרוחקת, לחזק בו את 

הלהט לשמור על המטופלים, את התקווה, את האופק ואת תחושת השליחות.
מה המסר העיקרי שלך, רגע לפני המעבר לניהול מחוז מרכז?

מחוז דרום הוא מקום מדהים עם פוטנציאל עצום ועובדים ומנהלים מצוינים. יש 
רוח תנופה במחוז. יש תהליכים מדידים מחד וגם תהליכים רכים, כמו מערכות 

יחסים בין מטה המחוז לשטח. אני קוראת מכאן לעובדים במחוז לשמור על 
הרוח הזאת, שרק היא תביא להצלחת המחוז, כמו שראוי לו. 

לגבי מחוז מרכז, אני מקבלת מחוז טוב, עם אנשים טובים אשר את חלקם אני 
מכירה מתפקידיי הקודמים. אני יודעת שהם מכירים ואוהבים את מקום עבודתם, 

וזו ההתחלה הכי טובה עבור מנהל הנכנס לתפקיד. זו גם ההזדמנות להודות 
לאלישע הוסמן, מנהל מחוז מרכז היוצא ולעוזי ביתן, מנהל מחוז דרום הנכנס, 
על העבודה המשותפת והטובה לקראת השינויים הבאים ולאחל להם הצלחה 
בתפקידיהם החדשים. שיתוף הפעולה הזה מציג את הרוח הארגונית הקיימת 

במאוחדת, המכוונת להצלחה משותפת. 
איזו מנהלת את?

כזו שמסתובבת הרבה בשטח, מייצרת קשר בלתי אמצעי. שואפת לדבר עם 

אנו במרוץ מתמיד להשיג כוח אדם 
ולשמר אותו. לא מדובר רק בכסף, 

האתגר הוא גם לספק לאנשים 
עניין, אופק צמיחה, העשרה, סביבה 

תומכת. אנו משקיעים בכך רבות

חשוב לי לחבר לרוח מאוחדת גם את 
העובד היחיד שיושב בנקודת קצה 

מרוחקת. לחזק בו את הלהט לשמור 
על המטופלים, את התקווה, את 

האופק ואת תחושת השליחות

דורית גולדמן: כרטיס ביקור

בימים אלה נכנסת לתפקידה כמנהלת מחוז מרכז במאוחדת  
שימשה כמנהלת מחוז דרום מתחילת 2017 ועד מרץ 2018  בשנת 

2014 מונתה לאחות ראשית של מאוחדת – תפקיד שבמסגרתו 
בנתה מערך סיעוד חדשני ואיתן  בין השאר הצליחה להקים 
מטה סיעוד, לגייס בתנאי מחסור, להתנהל במסגרת תקציבית 

ולהוביל פרויקטים חדשניים )ליווי היריון, התחלה בריאה ועוד(  בין 
תפקידיה הקודמים: אחות ראשית של מכבי, מנהלת הסיעוד במערך 

האשפוז ובמערך האמבולטורי בשיבא תל השומר, אחות מחקר 
ואחות מוסמכת בבית חולים בטורונטו  בעלת תואר ראשון בסיעוד 
מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בבריאות הציבור )מגמת כלכלת 

בריאות ומנהל( מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בגרונטולוגיה 
מאוניברסיטת בן גוריון ומומחיות במדיניות ומנהל בסיעוד  מרצה 

שנים רבות במוסדות אקדמיים ושותפה בוועדות מקצועיות ולאומיות 
 נשואה לפרופ' מיכאל גולדמן, מנהל מחלקת ילדים באסף הרופא 

 הם הורים לשלושה )27, 25, 25( וגרים באור יהודה 

דורית גולדמן במשרדה. צילום: גבריאל מומקו
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איך נקבע התקציב של מאוחדת ומי שומר שלא נחרוג ממנו? איך מוציאים מכל 
שקל מקסימום בריאות? ומה הקשר בין אלה לבין מרוצי אופנועים וצילומי טבע? 

רועי בן משה, מנהל אגף תקציב, תכנון ומידע בחטיבת הכספים, עושה לנו סדר

 מומחה בכלכלת בריאות  
רועי בן משה )50(, נשוי ואב לשתיים )21 ,22( 

 בעל תואר שני במנהל מערכות בריאות 
מאוניברסיטת בן גוריון ותואר ראשון בכלכלה 

  ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית
עבודת התואר שלו בנושא הפרטת בתי חולים 
הוכרה כעבודה מצטיינת  הצטרף למאוחדת 

ב-2012 כמנהל אגף כלכלה ורגולציה  משנת 
  2013 מנהל את אגף תקציב, תכנון ומידע
בעבר: סמנכ"ל "פארמה ישראל" וסגן מנהל 

האגף לתכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות 

 לבנות תקציב מאפס
תקציב הקופה מקורו בחוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. כ-20% נוספים מגיעים ממקורות 
עצמיים כמו הגדלת גביית חובות, מכירת 

OTC בבתי מרקחת, השתתפות מבוטחים 
בשב"ן ואגרות תרופות. עד לשנת 2010 נוהל 

התקציב באופן ריכוזי על ידי מטה חטיבת 
הכספים, ללא "הורדה" של תקציב מסודר 
ליחידות השטח. כחלק מהמהפך שהקופה 

עברה, הוקמה מערכת תקציב חדשה לחלוטין: 
נבנה תקציב, הוגדרו יעדים והוקם המערך 

שקובע איך "מחלקים את העוגה". התוצאות 
לא איחרו להגיע, ובשנים האחרונות, הגירעון 

הכבד הצטמצם פלאים בזכות ניהול כלכלי יעיל 
שהובילה הנהלת הקופה.

 צוות קטן, מערך גדול
צוות אגף תקציב, תכנון ומידע מונה 11 עובדים, כולם אנשי כלכלה עם התמחות והבנה בתחום הבריאות. 
"התברכנו באנשים נהדרים", אומר רועי בן משה, "זהו צוות קטן ואיכותי שמתפעל מערך גדול. אין רגע דל 

ואין משימה החוזרת על עצמה – תמיד נידרש למחשבה יצירתית וחדשנות. אנו מתמודדים מדי יום עם 
קונפליקטים, שחלקם מחייבים אותנו להיות שומרי הסף של הקופה. זה לדעת לומר 'לא' כשצריך – וחשוב 

לא פחות, איך לומר את ה'לא' ומאיזה מקום. מצד אחד להיות פתוחים וקשובים לשטח, ומצד שני, ממוקדים 
מאוד בהתייעלות. חשוב תמיד שנזכור, שהשקל הבא לא מסתתר באותה פינה של השקל שמצאנו אתמול. 

מי שעוסק בתקציב ובתכנון צריך רצון עז להתמודד מול אתגרים ולמצוא פתרונות".

 הרווח הוא בריאות הלקוחות
"ליבת העסק של מאוחדת היא לפתח שירותים בתוך הבית – בתי 
המרקחת 'מאוחדת פארם', רפואת שיניים, כמה שפחות להסתמך 

על שירותים חיצוניים. למשל, שירות MRI צריך להינתן 'אין-
האוס' ולא על ידי ספק חיצוני. כלכלית – נוח ואולי זול יותר לקנות 

שירותים, אבל התוצאות הטובות ביותר מושגות כשהכול תחת 
אותו מערך שליטה ובקרה. כך גם משיגים רצף טיפולי שיוצר עולם 

בריאות איכותי. 'נארא', רשת בתי חולים שרכשנו לאחרונה 40% 
ממנה )בכפוף לאישור משרד הבריאות, משרד האוצר והממונה 
על ההגבלים העסקיים(, היא צעד גדול בדרך לשם – גם בייצור 

הכנסות אבל בעיקר בשיפור איכות השירות. ככל שנגדל, כך נוכל 
לתת שירותים טובים יותר. כקופה קטנה יש לנו עלויות שכר גבוהות, 

אנו מעסיקים הרבה עובדים ביחס למספר הלקוחות ומשקיעים 
המון במתן שירות ובפריסת שירותים. מגיעים עד לבית הלקוח 

עם שירותים כמו 'בית חולים בית', ונותנים פייט לשתי המתחרות 
שגדולות מאתנו בהרבה. זו התמודדות שמחייבת מחשבה רבה, וכאן 

יש תפקיד עצום לחטיבת הכספים ולאגף בפרט".

 מה אנחנו צופים 
לשנת 2018?

כנס תקציב נערך אחת לשנה, 
לקראת סיומה, ועיקרו הצגת 

תחזיות ואתגרים לשנה הבאה. 
"אנו חוזים גידול של 5% בהכנסות 

ב-2018 ו-3% גידול במספר 
הלקוחות, כך שנוכל להגדיל את 

רמת הפעילות והפיתוח בעוד 2%. 
מאוחדת משקיעה בפיתוח יותר 
מכל קופה אחרת. אנו מתכננים 
תקציב הדוק תוך ניהול מושכל 
של משאבים. משנת 2012 אנו 

הקופה עם הגירעון הנמוך ביותר. 
במציאות של מערכת הבריאות 

בישראל, זה כמעט כמו לומר 
שאנו ברווח".

שומר על הקופה

רועי בן משה במשרדו - צילום 
עצמי של ארבע תמונות, 
שהורכבו על ידו לתמונה אחת.
משמאל - רועי והאופנוע
בטיול מדבר 

מטה
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 אדרנלין בכביש ובשטח
התחביב העיקרי של רועי בן משה הוא אופנועים – ויש לו ארבעה כאלה, 

לסוגי רכיבה שונים: פנאי וטיולים, רכיבת כביש ושטח, וגולת הכותרת – 
רכיבה תחרותית. "כשאתה נע באוויר הפתוח ללא מחיצות מהסביבה, אתה 

חווה את הנוף אחרת", הוא מספר על טיולי הרכיבה הרגועים שהוא חווה עם חברים בטבע ובמדבר. בצד השני 
של הסקאלה, הוא 'מכור' לאקסטרים ולאדרנלין של מסלולי מרוצים בכביש ובשטח. "שם אתה נמדד כל הזמן, 

הביצוע חייב להיות מדויק ומתוח עד קצה גבול היכולת. זה שילוב של הכנת תוכנית עבודה מסודרת עם קבלת 
החלטות רבות, לפעמים תוך שבריר שנייה, בסביבה של אי ודאות ותוך כדי תנועה, ועם ניתוח ביצועים והפקת 

לקחים – כן, ממש כמו בעבודה שלי".

 מורידים אחריות לשטח
ב-2013 הוביל רועי בן משה שינוי מרכזי 

נוסף: העברת אחריות תקציבית למחוזות. 
כיום, הנהלת כל מחוז אחראית על התקציב 
המחוזי, על ייצור מקורות חדשים, על ייעול 
הפעילות במרחבים וגם על ביצוע תחזיות. 
"כמו שאומרים – 'דברים שרואים משם לא 

רואים מכאן'. בשטח רואים את המבוטח 
בעיניים, ויודעים לאזן בין מתן שירות ועמידה 
ביעדים. אנו מעמידים לרשות כל מחוז סט 
של כלים ומקיימים דיאלוג פורה עם מנהל 

הכספים המחוזי. האגף, כיום, הוא מטה 
שמתכנן, מבקר וקובע מדיניות, ומאפשר 
לשטח לעמוד בתקציב ולייצר מקסימום 

שירות".

 חטיבת הכספים 
במאוחדת

חטיבת הכספים במאוחדת חולשת 
על תחומי פעילות רבים ומנוהלת 

על ידי סמנכ"ל הכספים, סיגל 
רגב רוזנברג. עם כניסתה לתפקיד 
בשנת 2013 החלה הנהלת הקופה 

בהובלת תוכנית אסטרטגית 
רחבה במטרה להתמודד עם 

משבר פיננסי ממושך. השינוי לא 
איחר לבוא, ובשנים האחרונות 

מציגה מאוחדת שיפור מתמשך 
בתוצאות הכספיות, צמיחה מהירה 

ותנופת פיתוח. בחטיבה ארבעה 
אגפים: אגף תכנון, תקציב ומידע 

בהנהלת רועי בן משה, אגף 
חשבות וחשבונאות בהנהלת אבנר 

בירנבאום, אגף בקרה ורכש 
שירותים רפואיים בהנהלת נגה פל 

כהן ואגף ביטוחים בהנהלת ד"ר 
רינת כהן.

 לא כלכלה רגילה
"האתגר המקצועי שלנו באגף הוא מורכב, כי 

המטרה בעצם היא 'לייצר בריאות'. כלכלת 
בריאות איננה כלכלה רגילה. זהו תחום 

נפרד, שנקודות היסוד של הכלכלה ׳הרגילה׳ 
לא מתקיימות בו. בריאות היא עניין רגשי, 
וצריכתה לא נמדדת בפרמטרים כלכליים 

רגילים. 
האתגר שלי הוא להצליח לייצר אחריות 

לתקציב בקרב האנשים, ולאפשר לקופה 
למצות את השירות הטוב ביותר מכל שקל, 

בתוך מסגרת החוק הנתונה. לייעל ככל 
האפשר משאבים קיימים ובתוך כך להמשיך 
להשתפר במדדי שביעות רצון, מדדי איכות 

ורמת השירותים".

 צילום מגובה האופנוע
מזה שלוש שנים שרועי עוסק גם בצילום – תחביב שנולד מהרצון 

להנציח טיולים ונופים במסעות הרכיבה בארץ ובחו"ל. "הלכתי ללמוד 
צילום ונשאבתי עמוק פנימה. עכשיו אני סוחב לרכיבות תיק עם ציוד 

צילום במשקל 20 ק"ג. זהו עוד אתגר מבחינתי, לשאוף תמיד לתמונה 
הטובה ביותר". שני התחביבים של רועי משקפים את התחרותיות 

שזורמת בדמו. "ברכיבה אני תמיד שואף לקזז עוד שנייה מהזמן האישי, 
בצילום אני מחפש את ה'פריים' המושלם, ובמאוחדת – למצוא עוד 

שקל 'על הרצפה'. שלושתם מוציאים ממני את אותה התשוקה – תמיד 
להמשיך ולהשתפר". 

 אגף תקציב, תכנון ומידע 
מחלקת תקציב בראשות איתן דר – תכנון ובניית תקציב הקופה 
שהיקפו כ-7 מיליארד שקל, מעקב אחר ביצוע התקציב ועמידת 

הקופה ויחידותיה ביעדי התקציב. 
מחלקת כלכלה בראשות ניר עוז – הערכת כדאיות פרויקטים, 

תמחור ואומדנים מקרו-כלכליים הנוגעים לסביבת העבודה של הקופה, 
המאופיינת באי ודאות ובמשתנים רבים.

מחלקת מידע בראשות אייל אריאלי – ביצוע אנליזה של נתונים, 
הבטחת תקינות וזמינות מידע עסקי למקבלי ההחלטות ואחריות לטיוב 

מאגרי הנתונים של הקופה.
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"מנחם הוא בן שלוש וחצי בסך הכול, אבל כבר חווה כמה ניסיונות 
כושלים לעבור טיפול שיניים אצל מספר רופאים. כאשר הגיע עם 

הוריו למרפאת השיניים שלנו ברחוב פנקס בתל אביב, הוא פחד מאוד 
והתחבא בין רגליהם. לקח לנו מספר דקות לרכוש את אמונו ולאחר 
שנרגע מעט, הוא הסכים לשתות את תרופת הטשטוש ולאחר מכן 
חבש בנחת את מסיכת גז הצחוק. מנחם עבר טיפול מקיף בשלווה 

וברוגע, ונראה כי הבין שהצליח להתגבר על פחדיו. הטיפול הבא שלו 
אומנם לא יהיה פשוט, אך כבר יהיה הרבה יותר קל עבור מנחם והוריו". 

את הדברים האלה מספר ד"ר גיא מגנאג'י, מומחה ברפואת שיניים 
לפעוטות, ילדים ונוער. 

"ילד אינו מבוגר קטן", הוא מוסיף, "מדובר בתחום התמחות ספציפי, 
השונה בתכלית מרפואת שיניים למבוגרים". בתפקידו במערך רפואת 

השיניים של מאוחדת, ד"ר מגנאג'י חובש שני כובעים ניהוליים: הוא 
מנהל את היחידה לסדציה )טשטוש( והרדמה כללית ברשת "מאוחדת 

שיניים", שהיא חלק מחטיבת המוסדות של מאוחדת, ומשמש כיועץ 
ראשי לרפואת שיניים לילדים ומבקר תחום זה בקופה. בצד זאת הוא 
מבצע בפועל טיפולים מורכבים, חלקם בילדים בעלי צרכים מיוחדים 

וחלקם בילדים עם חרדה מרופא שיניים. 
למה ילדים פוחדים מרופאי שיניים?

"רבים חוששים במידה זו או אחרת מטיפולי שיניים, ועדיין, התופעה הקרויה 
חרדה דנטלית נפוצה בהרבה בקרב ילדים מאשר במבוגרים. הפחד מהבלתי 

ידוע, שמתעצם מ'סיפורי אימה' של חברים או מניסיון קודם וקשה בטיפולי 
שיניים; החרדה מרעש המקדחה, מכאב הזריקה ובכלל מהחדירה אל חלל

הפה – לא חסרות סיבות מדוע ילדים רבים מתקשים להגיע אל כיסא רופא 
השיניים כשהם רגועים. כדי שהחשש הזה לא יתקבע ויהפוך לדנטופוביה – פחד 

לא רציונלי מרופא השיניים – חשוב לטפל על ידי רופאי שיניים לילדים".
מהו עיקר השוני בין טיפול במבוגרים ובילדים?

"אף אחד לא מצפה מילד בן שלוש שיישב על כיסא הטיפולים כמו מבוגר. 
לכן, אנו מטפלים לא רק בשן קטנה, אלא בילד קטן. מכך נגזר הכול: הגישה, 

הרגישות לצרכים, ההבנה שהילד לא בא לכאן מרצונו. חשוב לדעת גם להרגיע 
את ההורים. 'המשולש הפדודונטי', רופא-הורים-ילד, נמצא בכל טיפול ודורש 

התייחסות". 
מה מציעה מאוחדת היום בתחום רפואת שיניים לילדים?

"כל מרפאות השיניים שלנו נותנות שירות לילדים, באמצעות צוות מקצועי 
הכולל רופאי שיניים, פדודונטים, אורתודונטים, סייעות ושינניות – כולם מנוסים 

בטיפול בקהל הצעיר. בכל מרפאה יש לפחות רופא אחד שעובד רק עם ילדים, 
ובחלקן עובדים מומחים ברפואת שיניים לילדים, שאליהם מתנקזים המקרים 

היותר מורכבים. יש לנו שתי מרפאות מרכזיות, שבהן ניתנים גם שירותי סדציה 
והרדמה כללית – מרפאת פנקס בתל אביב ומרפאת משגב לדך בירושלים, 

ובהן כל הרופאים מומחים בילדים ומורשים לטפל תחת סדציה. בשתיהן עובדים 

ילד אינו מבוגר קטן – ורפואת שיניים לילדים היא מקצוע בפני עצמו. איך מרגיעים ילד חרד, מה עושים כשגז צחוק 
אינו מספיק, מהו "המשולש הפדודונטי" ומדוע מאוחדת רואה ברפואת השיניים לילדים נכס אסטרטגי? את כל 
התשובות נותנים ד"ר גיא מגנאג'י, יועץ ראשי לרפואת שיניים לילדים "במאוחדת שיניים", וד"ר מתן אביטל, רופא 

השיניים הראשי של רשת מרפאות "מאוחדת שיניים".

הכול למען חיוך של ילד

גם רופאים מרדימים לביצוע הרדמות כלליות. רוב הילדים שמטופלים על ידי 
מומחים בקהילה עוברים את הטיפול עם גז צחוק, ואם הם מופנים לאחת 
המרפאות המרכזיות, המשמעות היא שמרביתם יעברו סדציה או הרדמה. 

מדובר בילדים שבאים כבר עם פחד, ואנו מנסים למנוע מהם טראומה נוספת 
וגם לחסוך עוגמת נפש מההורים. במרפאת פנקס אנו מטפלים מדי חודש בכ-

180 ילדים תחת דסציה ובכ-60 ילדים תחת הרדמה כללית".

מגוון של צרכים מיוחדים
ד"ר מגנאג'י מדגיש ששימוש בסדציה והרדמה כללית לא נעשה רק כשמדובר 

במקרים של חרדות, אלא יכול להיעשות גם בטיפולי שיניים לילדים עם הפרעות 
קשב וריכוז, מוגבלויות שונות, בעיות קוגניטיביות והתנהגותיות ובעיות רפואיות 

נלוות. "כל אלו מגיעים ישירות לרפואת מומחים, כי הטיפול בהם מורכב ודורש 
התמחות וניסיון. זה יכול להיות ילד שהוא אוטיסט או ילד שהוא חולה סרטן. רוב 

המקרים המאתגרים האלה מתנקזים אלינו".
איך מרגיעים ילד לחוץ? מה הסוד?

"ילד במרפאת שיניים לא רוצה להבין; הוא רוצה שיבינו אותו. נדרשות הרבה 
אמפתיה והרבה סבלנות כדי להגיע אליו. זה אומר דיבור בגובה העיניים של 
הילד ובשפה המובנת לו, מגע רך, כבוד לצרכים שלו, הבעת הזדהות ויישום 

של שיטות נלמדות לניהול התנהגות. כמובן שללא גישה טבעית לילדים והמון 
סבלנות, זה לא יעבוד. יש לנו צוות שלם שיודע איך לגשת לילד ולמשפחה – 

מהמזכירה, דרך הסייעת ועד לרופא המטפל. כולם יודעים להשרות אווירה 
רגועה, עם חיוך חם, אמצעים להסחת דעת, מילה נכונה להורים שגם הם לא 

פעם לחוצים. אני נותן לילד את ההרגשה שהוא במרכז, שהוא שולט בסיטואציה, 

"יש כיום עלייה במקרים של מחלת העששת בקרב 
קבוצות אוכלוסייה עם מודעות נמוכה להיגיינת פה 
וצריכה גבוהה של סוכרים ומתוקים. אנו משתדלים 

להסביר להורים כיצד לשמור על המשנן החלבי"

"אנו מנסים למנוע מהילדים טראומה נוספת וגם 
לחסוך עוגמת נפש מההורים. במרפאת פנקס אנו 

מטפלים מדי חודש בכ-180 ילדים תחת דסציה 
ובכ-60 ילדים בהרדמה כללית"

ד"ר מתן אביטלד"ר גיא מגנאג'י

מאוחדת שיניים
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שאני קשוב לו. אנו מתחילים את הטיפול רק לאחר שרכשנו את אמונו של 
הילד".

להצליח לנטרל את הפחד
ד"ר גיא מגנאג'י )42, נשוי+3( סיים ב-1999 בהצטיינות לימודי רפואת שיניים 

באוניברסיטה העברית ובהדסה ירושלים, כאשר את התיזה שלו עשה בנושא 
"חבלות בשיניים אצל ילדים". בשנת 2006 חזר להדסה להתמחות והוסמך 

כמומחה ברפואת שיניים לילדים. בין לבין, סיים שש שנות שירות צבאי כרופא 
שיניים, שבמהלכן טיפל בחיילי יחידות עילית. בשנת 2009, עם הכללת טיפולי 

השיניים לילדים בסל שירותי הבריאות, הוא גויס כמפקח הבטחת איכות במשרד 
הבריאות על טיפולי שיניים לילדים בקופות החולים. בשנת 2013 עזב את 

תפקידו במשרד הבריאות והחל לעבוד במאוחדת. 
כשאנו שואלים את ד"ר מגנאג'י מדוע בחר להתמחות ברפואת שיניים לילדים, 

הוא משיב שילדים יודעים יותר להוקיר תודה, כן – גם לרופא השיניים. "אם 
הצלחנו להפחית את הפחד של הילד, לנטרל את ההתנגדות שלו, וגרמנו לחוויה 

להיות טובה או לפחות לא טראומתית, זה בהחלט מספק. יש משהו מחמם 
לב בלעבוד עם ילדים, במיוחד כשאנו 'תחנה אחרונה' עבור רבים מהם, לאחר 

שרופאים רבים אחרים לא הצליחו לטפל בהם".
האם רפואית יש שוני מיוחד ברפואת שיניים לילדים?

"להוציא כמה טיפולים ייחודיים לשיני חלב, הרי שמבחינה רפואית נטו רפואת 
שיניים בילדים אינה שונה מהותית. אין את בעיות ה'בלאי' והגיל, אבל ילדים 

נחבלים יותר, ויחסית יש הרבה טיפולים לשחזור שיניים קדמיות הנפגעות 
מעששת הבקבוק או מהנקה. מאפיין חשוב נוסף הוא שצריך לייצר פתרון 'על 
המקום', ורצוי בביקור אחד – כי אי אפשר לטרטר ילד והורים לביקורים חוזרים 

ונשנים". 
האם יש מגמות שאפשר לשים עליהן אצבע בתחלואת שיניים בילדים?
"יש כיום עלייה במקרים של מחלת העששת בקרב קבוצות אוכלוסייה עם 

מודעות נמוכה להיגיינת פה וצריכה גבוהה של סוכרים ומתוקים. רוב מטופלי 
ההרדמה אצלנו הם ילדים צעירים עם המון חורים בשיניים, שמגיעים ממשפחות 

במעמד סוציואקונומי נמוך. אנו משתדלים ככל האפשר להסביר להורים כיצד 
לשמור על המשנן החלבי, איך לצחצח נכון את השיניים לילד, וכמובן להדריך 

את הילדים וליצור בהם מחויבות אישית לנושא".
איזו פעולה הכי קשה לביצוע בטיפול שיניים בילדים?

"עקירה היא תמיד דרמטית, ואצל ילדים עוד יותר מאשר אצל מבוגרים. נראה 
שאצל ילד, וגם אצל המשפחה, כל הרגשות יוצאים בעקירת שן. לא פעם, 

לטיפול כזה הילד מגיע עם המשפחה המורחבת, כולל הסבתא..."

"מאז השקת תוכנית השב"ן החדשה, ניכרת אצלנו 
עלייה של כ-30% בביקוש לטיפולי רפואת שיניים 

לילדים, הנכללים בסל שירותי הבריאות. רפואת 
השיניים היא נכס אסטרטגי עבור מאוחדת"

תוכנית שב"ן חדשה לילדים
רשת "מאוחדת שיניים" מונה כ-160 מרפאות, 51 מהן מרפאות בית ויתרתן 

מרפאות הסדר. הרשת מעניקה ללקוחות מאוחדת מענה זמין ומקצועי לכל 
סוגי טיפולי השיניים, הפה והלסת, על ידי צוותים מיומנים ובמחירים שווים לכל 

נפש. על החלק הרפואי של המערך הגדול הזה, הפרוס בכל רחבי הארץ, חולש 
ד"ר מתן אביטל, רופא השיניים הראשי של רשת "מאוחדת שיניים". "רפואת 

שיניים היא אחד התחומים שבהם יש השפעה עצומה להרגלי המטופל בגיל 
הצעיר על בריאותו כמבוגר", אומר ד"ר אביטל, "הגישה שלנו היא להטמיע 

הרגלים לאורח חיים נכון ובכך לייצר רפואה מונעת. כל ילד המטופל במרפאות 
השיניים שלנו, יהיה בעתיד מטופל מבוגר, ובאחריותנו לדאוג שמבחינה דנטלית 

תהיה לו מערכת בריאה, תפקודית ואסתטית. לצורך כך אנו פועלים בשלושה 
מישורים: המישור החינוכי-הרגלי, המישור הטיפולי והמישור התחזוקתי, הכולל 
ביקורות ובדיקות תקופתיות. כדי לוודא שהילד מקבל את הטיפול הטוב ביותר, 
יצרנו מערכת סינרגטית שבה רופא שיניים לילדים, אורתודונט ושיננית עובדים 

בשיתוף פעולה, במטרה להבטיח לילד משנן סדור ובריא לאורך שנים. במסגרת 
מאוחדת שיא השקנו תוכנית שב"ן חדשה לרפואת שיניים לילדים ונוער, ובה 

חידושים והטבות כגון טיפולי שיניים אורתודנטיים בהשתתפות עצמית של 
50% ממחיר המחירון למבוטחים עד גיל 18, הטבות בטיפולי הרפואה המונעת, 

טיפולים משמרים לילדים בחינם ועוד. מאוחדת רואה בשירות הדנטלי, בזמינותו 
ובהנגשתו לכלל האוכלוסייה יעד אסטרטגי. לכן, בנוסף להקפדה על איכות 
השירות הרפואי, טיפולי השיניים במאוחדת מוצעים במחירים האטרקטיביים 

ביותר מבין כל הקופות. מאז השקת התוכנית ניכרת אצלנו עלייה של כ-30% 
בביקוש לטיפולי רפואת שיניים לילדים, הנכללים בסל שירותי הבריאות. הגישה 
שלנו רואה את תחום רפואת השיניים כנכס של הקופה, בדגש על ראייה לטווח 

ארוך – והילדים הם העתיד".
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 על חוף הים ובין הילדים
מסתתר לוגו מאוחדת 14 פעמים

נסו למצוא אותם, בהצלחה!

בחדר האחיות תעלומה
חפצים נעלמו או צבעם השתנה

עזרו להן ומצאו את 10 ההבדלים בתמונה

מאוחדת לילדים 
כל המשפחה מאוחדת: הילדים פותרים והגדולים עוזרים )רק אם צריך(. תיהנו!

מאוזן

אותו מייצרות הדבורים  1
רשומים בו כל התאריכים   4

והמועדים והוא מסודר 
לפי חודשים

כלי לאיסוף דם  6
ילדים קטנים  9

אליו הולכים ליעוץ   11
תרופתי ולרכישת תרופות

ישומון בלועזית  13
משמש גג לסוכה  14

שירות פנייה מקוונת   17
לרופא שלי מאפשר 

_______ )בלשון רבים(
אליו הולכים כשחולים  18

בירת ישראל  19
מחלת חורף שניתן   20

ומומלץ להתחסן כנגדה
משמש לזיהוי במאוחדת  22

אני נטולת ריח ומשתייכת   23
לארבעת המינים

גהה  25
שירות יחודי לילדים   26

במאוחדת

מאונך
השלימו: '...בונה סוכה'  2

סוג עץ מחטני  3
אחד מארבעת המינים  5

המקום במרפאה בו   7
ניתנים טיפולים וגם חיסוני 

שפעת
הביטוח המשלים של   8

מאוחדת
רשת חברתית פופולרית  10
זריקה למניעת מחלות  12

צבע הלוגו של מאוחדת  15
שיטת טיפול במאוחדת   16

משלימה המתמקדת בכף 
הרגל

מטפלת באבנית בשיניים  20
אילן  21

השלימו את המשפט:   24
'להיות בריא ולהישאר...'

ִמצאו את 
ההבדלים!

איפה לוגו 
מאוחדת?

התשבץ שלנו
חובר על ידי גיל נתן, אגף רכש 

תרופות ובתי מרקחת
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המשך מעמ' 17

המשך מעמ' 11

מנהלת המחוז הראשונה

הפעילות במגזר הדרוזי בידיים נאמנות

והן במחוז, לעשייה משותפת. הקשר הוא דו כיווני, 
אני יודעת לפתוח דלתות ולרתום את אנשי המטה 

לקדם דברים של המחוז וגם איך לקדם במחוז 
החלטות שהתקבלו במטה. יש קונפליקטים בין 

השטח והמטה, אבל העובדה שבאתי מהמטה ואני 
מכירה את שני הצדדים של המטבע מאפשרת לי 

להבין ולגשר על הפערים. 
מה לא יסולח בעיניך?

בעיית יחס. דיבור לא נאות למטופל, התעלמות, 
חוסר יושר, חוסר אמפתיה. השירות הוא הליבה 
שלנו. כל קופות החולים יודעות לתת את אותה 

רפואה פחות או יותר, ההבדל הוא בשירות ובחוויית 
המטופל. היכולת להקשיב למטופל, להבין את 

צרכיו, לנשום עמוק גם אם מולנו מטופל לא קל, 
לגלות הרבה סבלנות. בחרנו לעבוד בארגון בריאות 
ואנו פוגשים את האדם כשהוא כאוב, חושש, חרד 

לבריאותו וליקיריו. לכן, יחס אנושי למטופל הוא 
"מאסט"; על זה נקום או ניפול.

איך משיגים את אותה חוויית המטופל?
חוויית המטופל בנויה מרבדים רבים. במחוז 

דרום, ביקשתי מפניות הציבור שלנו שישלחו אליי 
כל מכתב תלונה, כי חשוב לי להכיר אישית כל 

תלונה ולהבין איפה הכשלים. בדקתי, כמה מאלו 
שהתלוננו ועזבו. מסתבר שרק 3%, אבל הקבוצה 
הקטנה הזאת היא מבחינתי מראה לנעשה בתוך 

המרפאה ואני מודה לכל אחד שטורח לכתוב. 
מהמכתבים האלה וממקורות נוספים אני לומדת 

כל העת מה צריך לתקן. המפתח 
לחוויית מטופל טובה הוא אנשים 
טובים, שמביאים איתם רוח טובה 
ורצון לסייע. השילוב בין מקצועיות 
לאווירה נעימה הוא חשוב מאוד. 

בזכותו אנו משמרים עובדים 
ומשמרים לקוחות. הלכתי יחד עם 

הצוות המנהל שלי במחוז דרום 
לעיריית תל אביב, כדי ללמוד על 

המהפך השירותי שעשתה העירייה 

היא שיחקה כדורסל בקבוצת הנשים   
של הפועל נהריה, עיר הולדתה.

בצבא שירתה כמדריכת טנקים בחיל   
השריון.

היא אוהבת לצלם, והחלום שלה הוא   
ללמוד צילום באופן מסודר.

את בעלה, פרופ' מיכאל גולדמן,   
הכירה במיון – הוא היה סטאז'ר והיא 

אחות צעירה. 

היא תכשיטנית חובבת ואת התוצרים   
מחלקת במתנה לחברותיה.

5 דברים שלא
ידעתם על

דורית גולדמן

בשנת 2016 המעבר הבולט ביותר בין הקופות 
היה מכללית למאוחדת, ולמאוחדת יש שם טוב 

במגזר הדרוזי". החזון הגדול שלו הוא הקמת בית 
חולים אזורי לילדים ולנשים בירכא, רעיון שמתגלגל 
כעת בעזרתם של אנשי עסקים מקומיים. משימה 
נוספת שעל הפרק היא גיוס רופאים מבני המקום, 

והוא כבר "שם עין" על כעשרה צעירים מירכא 
שיצאו ללימודי רפואה בעתודה האקדמית. "אני 
עוקב אחריהם, שומר על קשר עם המשפחות. 

כשישתחררו מהצבא, הם יהיו אצלנו. אלא אם כן", 
הוא מחייך, "מישהו מהם יגיע רחוק כמו קצין רפואה 
ראשי, תא"ל ד"ר באדר טריף מחורפיש, או סגנו שגם 

בחרנו לעבוד בארגון בריאות ואנו 
פוגשים את האדם כשהוא כאוב, 

חושש, חרד לבריאותו וליקיריו. לכן, 
יחס אנושי למטופל הוא "מאסט", 

על זה נקום או ניפול

אי אפשר לעבוד במערכת הזאת בלי 
נשמה, ואני גאה על כך שיש לנו הון 

אנושי עם חוזקות רבות: מהאנשים 
המסורים בשטח, במרפאות ובמכונים, 

ועד לשדרת ניהול חזקה

בשירות ובחוויית התושב. אני מאמינה שלמידה 
מתחומים אחרים יכולה להאיר בפנינו דרכים 

יצירתיות ורעננות למציאת פתרונות חדשים גם 
בתחום שלנו. 

לו היית בקריירה אחרת – מה היא הייתה?
סביר שהייתי מנהלתIT  באיזה ארגון טכנולוגי. 

מאז שנשלחתי בגיל 16 לטכניון, לחוג של תכנות 
מחשבים, אני "מכורה" למחשוב, טכנולוגיות, 

גאדג'טים, משחקים. כל חיי המקצועיים שילבתי 
בין אהבה לסיעוד, לרפואה ולטכנולוגיה. כך למשל 

בניתי במכבי את התיק הסיעודי הממוחשב 
הראשון בארץ, בשיבא הובלתי פרויקטים כמו 

מערכת ראשונה בארץ ללמידה מרחוק ובניתי 
מערכת איכות ראשונה בארץ לאחיות בתי חולים. 

במאוחדת בניתי את מערך הידע של עולם האחות, 
ביחד עם מחלקת ה-BI. אתר השפעת ברימון 
למשל, נבנה ביחד עם רות אליעזר וצוותה ועם 
ליאורה ולינסקי. אין אתר דומה לזה באף קופה 

אחרת. אני אוהבת כלים טכנולוגיים, כי הם מנגישים 
ידע ושירותים לבני אדם ומאפשרים הסתכלות 

רחבה או ממוקדת על תופעות שאנו רוצים לחקור.
איך את נרגעת בשעות הפנאי?

אין הרבה פנאי, העבודה תובענית מאוד ואני טיפוס 
טוטאלי. ה"בריחה" שלי היא אל האנשים שאני 

אוהבת – משפחה, חברים, לצאת לבלות. אני ניזונה 
מקשרים אנושיים. אוהבת לארח, לבשל ובכלל 

לעבוד עם הידיים – לתפור, לסרוג וליצור תכשיטים.

לסיכום, מה היית רוצה לומר 
לעובדי מחוז דרום?

קודם כול תודה – על המאמץ 
המתמשך ועל מי שאתם. 

העבודה שלנו אינה רק פרנסה, 
אלא גם ייעוד. אי אפשר לעבוד 
במערכת הזאת בלי נשמה, ואני 

גאה על כך שיש לנו במחוז 
דרום הון אנושי עם חוזקות רבות: 

מהאנשים המסורים בשטח, במרפאות ובמכונים, 
ועד לשדרת ניהול חזקה במטה ובהנהלות 

המרחבים. בעבודה בקהילה יש לנו זכות ויכולת 
להשפיע ממשית על בריאות הציבור. כולנו חוליות 
באותה שרשרת, על רצף אחד שנועד לשמור על 

בריאות המטופל ולשפר את איכות חייו. בואו נזכור 
שההצלחה היא בידיים שלנו. היא טמונה ביכולתנו 

לעבוד יחד, בשיתוף פעולה ומבלי לשכוח לרגע 
בשביל מה אנחנו כאן.

"מאוחדת עבורי זה שייכות. מקום תומך, ארגון בריאות שוויוני 
שלא מפלה בין המגזרים. אני עובד בשיתוף פעולה עם 

מנהלים ביישובים במגזר, ומקבל גב חזק מהנהלת המחוז"

הוא מהעדה הדרוזית. יש לאן לשאוף".
עם הכוח שצברת, אינך חושב לפעמים על 

קריירה ציבורית או פוליטית?
 "כל האנרגיות שלי מופנות למאוחדת ולבריאות 

התושבים. אני מקבל אמון מלא מגיל חיימוביץ' 
וממאיר בן חיים, ויש לי עוד הרבה מה לעשות 
בתפקיד. תן לי להישאר איש של כבוד, לעזור 

לאנשים ולהיות תמיד עם כולם בגובה העיניים".
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קיץ של חוויות
 אירועים לילדים העולים לכיתה א' התקיימו בכל המחוזות

 חוויה משפחתית לעובדי מאוחדת בגן החיות התנ"כי בירושלים
 אטרקציות לקטנים ולגדולים בחפץ חיים
 ימי כיף במימדיון לילדי מאוחדת ולהורים

אתם שומעים נכון!
לגיליון זה מצורפות אוזניות, מתנת מאוחדת. 

לאורך הגיליון פזורים קודי QR שיאפשרו לכם לצפות בסרטונים ולהאזין להם בטלפון הנייד 
שלכם    סרטונים נוספים מחכים לכם בקליקה < אודות מאוחדת < מאוחדת בשבילך 

הידעת? עוצמת השמע המומלצת להאזנה באמצעות אוזניות היא עד 80 דציבל.
האזנה בעוצמה גבוהה יותר עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך    צפייה והאזנה נעימה! סרטון אירועי 

קיץ 2017
אירועי קיץ –

חפץ חיים וגן החיות

רוצים לראות עוד?
לצפייה סירקו את הקוד

לוקחים אוויר


