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 2019דין וחשבון שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 

 המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

 

פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים  .1

 יחידות סמך המרכז הרפואי )למשל: תאגיד(. בראש אגפים,

 

 תרשים מבנה ארגוני:
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 הנהלת המרכז הרפואי: 

 שם תפקיד

 ד"ר שמואל הירשמן מנהל המרכז הרפואי

 רן-פרופ' שאול לב סגן מנהל המרכז הרפואי

 גב' גלית לוי מנהל הסיעוד

 גב' יהודית אלי מנהלת אדמיניסטרטיבית

 ח'מיסימר איאד  מנהל כספים

 גב' ענבל שמר מנהל משאבי אנוש

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 .לחץ כאן -פירוט המחלקות של המרכז הרפואי ניתן למצוא באתר המרכז הרפואי לב השרון 

 

 :יחידות במרכז הרפואי

 .כאן לחץ - למצוא באתר המרכז הרפואי לב השרוןפירוט היחידות של המרכז הרפואי ניתן 

 

  :תיאור תחומי האחריות של המרכז הרפואי .2

לעולים, חולי שחפת ובית זקנים במבנים ככפר  1947נוסד בשנת  לב השרוןהמרכז הרפואי לבריאות הנפש 

הייעוד  -1962ביה"ח לכפר עבודה לשיקום נכי נפש ניצולי רדיפות הנאצים. שנת הוסב  1961בשנת  בריטיים.

 של בי"ח שונה לטיפול בחולי נפש.

 נבנה בית החולים מחדש.-1992בשנת 

 מ"ר כולל מעון לניצולי שואה.74,000-בי"ח לב השרון ממוקם ליד המושב צור משה ופרדסיה, שטחו כ

יש, מחדרה ועד בני ברק, יישובי השרון, עמק חפר ויישובי א 700,000-בי"ח משרת אוכלוסייה של כ

 המשולש. 

 בבית החולים:

  חדר מיון 

 

 מחלקות אשפוז 

 ממושכות 110פעילות,  150מיטות אשפוז:  260

 מיטות אשפוז יום . 15

 התמקצעות המחלקות

 )סגורה גברים )אובדנות 

 )סגורה נשים )פסיכ' מגדרית 

  מוחית/נורופסיכיאטריה(מחלקה פתוחה )גריה 

  פסיכיאטריה משפטית 

 )פסיכוגריאטריה )מערך שלם 

http://www.lev-hasharon.co.il/?page_id=78
http://www.lev-hasharon.co.il/?page_id=78
http://www.lev-hasharon.co.il/?page_id=57
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 ( מחלקת אשפוז יוםDBT) 

  מחלקה לתחלואה כפולה 

 )שיקום פסיכיאטרי )טראומה 

 )ממושכת )הנמכה קוגניטיבית 

 מחלקות 9סה"כ 

 ם.מסגרות טיפול/מחלקות על פי חומרת מצב 3 -מיטות אשפוז בהוסטל ניצולי שואה השוהים ב 100

 2012ע"י בית החולים בשיתוף עם קרן התביעות. בסוף שנת  2,000הוסטל ניצולי השואה הוקם בשנת 

 עובדי ההוסטל נקלטו לשירות המדינה.

  מכונים 

 (ECTמכון לטיפול בנזעי חשמל )

 ץמרפאות חו 

 מרפאה למבוגרים, נתניה 

 מרפאת ילדים ונוער, נתניה 

 מרפאה למבוגרים, בבית החולים 

  פסיכוגריאטרית, בבית החוליםמרפאה 

 מרפאה להתמכרויות, נתניה 

 יחידה לטיפול יום תחלואה כפולה נוער 

 מרפאה לנפגעות תקיפה מינית, בבית החולים 

 טיפול יום 

 ( 20טיפול יום, בבית החולים )עמדות 

  טיפול יום טראומה מינית, בבית החולים  

 הפרעות אכילההתמחות ב טיפול יום למבוגרים, נתניה 

  בבית החולים פסיכוגריאטריהטיפול יום ,  

 ( 6טיפול יום ילדים ונוער, נתניה )עמדות 

 ( 6טיפול יום ילדים ונוער תחלואה כפולה, בבית החולים )עמדות 

 שתי מסגרות טיפולי היום לילדים ונוער מהווים בית ספר לחינוך מיוחד בשילוב עם משרד החינוך.

 

לחוק ושל  3רות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף מענה של המרכז הרפואי ודרכי ההתקש .3

 בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 

 .לחץ כאן-ליצירת קשר עם המרכז הרפואי 

 

http://www.lev-hasharon.co.il/?page_id=49
http://www.lev-hasharon.co.il/?page_id=49
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 אימייל טלפון שם בעל התפקיד מענה של המרכז הרפואי

הממונה על העמדת מידע 

לציבור בחטיבת 

המרכזים הרפואיים 

 הממשלתיים 

 -טליה בן אבי 

 שטיינברג

02-5082522 cen@MOH.GOV.IL-med-Meida 

 

 פניות הציבור

גב' ויקטוריה גולוביב 

ממונה בטיחות,  –

 טיפול וניהול סיכונים

09-8981187 

050-6268276 

hasharon.co.il-pniot@lev-lev 

 –גב' מזל אלשיך 

 מזכירה

09-8980454 

050-6267796 

 –גב' מיכל הכהן 

 מרכזת משפחות  

054-4717647 

 

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי  –לגבי יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח  .4

 ההתקשרות עם כל סניפי היחידות: 

 פקס טלפון מען למכתבים אתר

   צור משה 1רח' השיבולים  מרפאה למבוגרים בבית החולים

  09-8610142 נתניה 2הצורן  מרפאה לילדים ונוער נתניה

מרפאה למבוגרים נתניה , הפרעות 

 אכילה

  09-8345666 נתניה 2הצורן 

  09-9789500 נתניה 2הצורן  מרפאה לתחלואה כפולה

 

  

mailto:Meida-med-cen@MOH.GOV.IL
mailto:lev-pniot@lev-hasharon.co.il
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 :2019-סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת  .5

 :מספר מיטות 

 ממושכות 110פעילות,  150מיטות אשפוז:  260

 מיטות אשפוז יום . 15

 בהוסטל ניצולי שואהמיטות אשפוז  100

  הרפואי:קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול 

 סקרי בטיחות במחלקות

 סבבי בטיחות בהשתתפות ההנהלה, ממונה בטיחות, בטיחות הטיפול וחברי הועדה

 חדשנות והובלת המרכז בתחומי הטיפול הפסיכיאטרי לרבות פרויקט מחלקה מוזיקלית

 :יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז 

 חוגים ופעילויות משלימות אחר הצהרים: –המטופל כאדם במרכז 

 מחול, אומנות, ציור, ספורט ועוד קפוארה, מוזיקה ותנועה, בישול,

 הפעלת חדר כושר ושיעורי ספורט בהובלת מאמנת מוסמכת

 הפעלת שירותי קנטינה בשיתוף המטופלים ובהתנדבות הצוות

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית 

קרי תשתיות בשיתוף הנהלת בית החולים ומחלקת האחזקה. ביסוס דרישות וצרכים להתחדשות ס

 עתידית ונקיטת פעולות מתקנות מול אגף הבינוי וחטיבת בתי החולים הממשלתיים.

 :טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים 

סיעודי, שיתוף בעשייה של כלל \הרפואיימי עיון, הדרכות מקצועיות, הרצאות חודשיות על ידי הצוות 

 הסקטורים בבית החולים.

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

 קידום רכש מול עמותת הידידים לרווחת המטופל.

 :קידום חדשנות ומחקר 

 בבית החולים כשירות אמבולטורי משלים. TMSהפעלת 

 :2020 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

 סקרי בטיחות במחלקות

 סבבי בטיחות בהשתתפות ההנהלה, ממונה בטיחות, בטיחות הטיפול וחברי הועדה

 חדשנות והובלת המרכז בתחומי הטיפול הפסיכיאטרי לרבות פרויקט מחלקה מוזיקלית

  המציבה את המטופל כאדם במרכז:יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית 

 חוגים ופעילויות משלימות אחר הצהרים במגבלות הקורונה. –המטופל כאדם במרכז 

 הפעלת חדר כושר ושיעורי ספורט בהובלת מאמנת מוסמכת במגבלות הקורונה

 הפעלת קפיטריה

 הצבת מכונות אוטומטיות למשקאות וחטיפים
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 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית 

 בניית תוכנית אחזקה ובינוי לשיפור התשתיות בבית החולים

 קידום תוכניות לפיתוח ובינוי מבנים חדשים במתחם הוסטל ניצולי השואה

 :טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים 

ל סיעודי, שיתוף בעשייה של כל\ימי עיון, הדרכות מקצועיות, הרצאות חודשיות על ידי הצוות הרפואי

 הסקטורים בבית החולים.

 ביצוע הערכות עובדים ממוחשבות 

 הקצאת משאבים לרווחת העובד במתן ימי גיבוש מחלקתיים וכלל בית חולים

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

 קידום רכש מול עמותת הידידים לרווחת המטופל.

 .תורים והפעלת פעילויות מחוץ לסלקידום פעילות בתאגיד בית החולים לצורך קיצור 

 :קידום חדשנות ומחקר 

 בבית החולים כשירות אמבולטורי משלים. QEEG -ו TMSהפעלת 

 קידום אפשרות לשימוש ברחפנים להובלת ציוד ובדיקות מעבדה.

 מדיסין.-קידום טלה

 .כאן לחץתקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת:  .7

 .לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .8

 .לחץ כאןתקציב המרכז הרפואי  לשנה הנוכחית:  .9

  רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת: .10

 .לא פורסמו

ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועל המרכז הרפואי המקומות והמועדים שבהם  .11

 לחוק: 6כאמור 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

 

 .לאתר בית החולים לחץ כאן – נהלים וחוזרים של המרכז הרפואי

 

 -תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .12

1981 : 

  מטרת המאגר הינה ניהול המידע הקליני של המטופלים  –פרומתיאוס תיק קליני  – 700027198מאגר

 בבית החולים.

  מטרת המאגר הינה ניהול המידע  –איי טי די תיק אדמיניסטרטיבי  – 700027206מאגר

 .האדמיניסטרטיבי של המטופלים/עובדים בבית החולים

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/government-ministries-budget?skip=0&limit=10&office=23
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-state-budget
https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-state-budget
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.lev-hasharon.co.il/
http://www.lev-hasharon.co.il/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 כתובת:  רח' שיבולים צור משה

 P.o.b  90000 Natania  42100נתניה    90000ת.ד. מען למכתבים:  
  :15398981101Faxפקס:     :Tel 09-8981100/1  :'טל

www.lev-hasharon.co.il 

 

 

  קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי: .13

 אין.

תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות  .14

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 אין.

 


