
 

 

 

 2021דין וחשבון שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 

 המרכז לבריאות הנפש באר שבע

 

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

 :סמך המרכז הרפואי בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות
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 הנהלת המרכז הרפואי:

 שם תפקיד

 ד"ר דורון תודר מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר מילי בר שקד  מנהל המרכז הרפואי עוזרת

 רונן בן אור מנהל אדמיניסטרטיבי

 למברג קליביצקי רחלי  יועצת משפטית 

 יוסף כאמל הסיעוד מנהל 

 יעקב בייאר כספיםמנהל 

 ד"ר תמי מריאנו  השירות הפסיכולוגי

 לינור רכב  השירות לעבודה סוציאלית

 אלי בן פורת מנהל משאבי אנוש

 עדי מעוז  ריפוי בעיסוק 

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 מנהל המחלקהשם  שם המחלקה

 ד"ר חנוך מיודובניק מחלקת גברים פעילה

 ברסודסקיפרופ' יולי  מחלקת גברים משפטית

 ד"ר קטרינה פרולוב  מחלקת גברים פעילה 

 ד"ר יאן ינקובסקי מחלקת פעילה ממושכת )הבית(

 ד"ר בלה צודקובה מחלקה פעילה ממושכת

 ד"ר אלכס קפצן מחלקה לתחלואה כפולה

 ד"ר בוריס נמץ מחלקת נשים פעילה

 ד"ר ואדים גילר פסיכיאטרית מחלקה גרונטו

 ד"ר ג'ולי אפלבוים השהייהמחלקת 

 ד"ר משה לכיש מחלקת נוער

 ד"ר סבטלנה זלמנסון א' גריאטריה 18מח' 

 ד"ר סבטלנה זלמנסון 18מח' 

 

 

 )כגון מנהל ומשק, מעבדות, מכונים וכדומה..( :יחידות במרכז הרפואי

 

 שם מנהל היחידה שם היחידה 

 ד"ר רם כמין יחידת המיון יחידות



 

 
 ד"ר צדקה יאיר ושיקום הילדהתחנה לאבחון 

 ג'ינגה גלית הוסטל "בית רותם"

 מרפאות

 ד"ר איתי בסר מרפאת מבוגרים

 פרופ' יולי ברסודסקי מרפאה להפרעות מצב הרוח

 ד"ר עודד ארבל טיפול יום "גבים"מרפאת 

 הלנה לייבוביץ מרפאת מי"תל 

מרפאה להפרעות בתפקוד 

 מיני

 ד"ר בלה צודקובה

 ד"ר עודד ארבל מרפאת המיינדפולנס

 ד"ר סבטלנה זלמנסון מרפאת זיכרון

 מקסים פחומובד"ר  מרפאת שיניים

 ד"ר אלכס פלטניק מרפאה גרונטופסיכיאטרית

מרפאה לטיפול בטראומה 

 נפשית

 ד"ר מייק מטר

 ד"ר בוריס נמץ מרפאה לטיפול בדיכאון עמיד

שירות לאבחון וטיפול מרחוק 

 )במרפאת מבוגרים(

 דר' איתי בסר

 שירותים רפואיים

 ופרא רפואיים 

 עדי מעוז  ריפוי בעסוק

 ד"ר תמי מריאנו השירות הפסיכולוגי

 רכב לינור השירות לעבודה סוציאלית

 הדי שמעון מעבדה

 מאיה מיכאל בית מרקחת

 נטע קליין שירות דיאטה

 פרופ' יולי ברסודסקי נזעי חשמל

 אליעזר דוידוביץ ספריה ומאגרי מידע

 סיסו מוריה  קרימינולוגית 

 פרופ' חגית כהן מחקר ופיתוח

 מנהל ומשק

 חופית סולטן רשומות רפואיות

 ינאי  כהן בן חיים מחשוב ומערכות מידע

 אירנה חייט הדרכה

 יובל כהן ממונה בטיחות

 איציק פדלון אפסנאות ורכש

 כתר אריק מחלקה טכנית

 ד"ר יעקב בייאר  מנהל כספים 

 סמי סבג מחלקת משק ורכב



 

 
 אלי בן פורת  מנהל משאבי אנוש 

 הרב שלמה ממן רב המרכז

 ציון דדון קצין ביטחון

 אלון שלמה מטבח

 

 

 תיאור תחומי האחריות: .2

. קודם הופנו תושבי הנגב 1978המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע פועל החל משנת 

לאשפוז פסיכיאטרי בירושלים. מאז מספק המרכז שרות בריאות נפש כוללני לכלל 

 אוכלוסיית הנגב המונה כמיליון נפש, מאזור אשקלון ועד אילת.

סוציאלי ומספק שירותי אשפוז בכל רמות החומרה ובכל -פסיכו-המרכז פועל במודל ביו

 נה(. טווח הגילאים )למעט ילדים המופנים לאשפוז למחלקה בנס ציו

המרכז מספק שירותים אמבולטוריים ייחודיים כטיפול בדיכאון עמיד, איזון מצבי רוח, 

טראומה נפשית -הפרעות בתפקוד המיני, טיפול בחרדה, טיפולים בטראומה ופוסט

 וטיפולי נזע חשמלי.

גריאטריה. במרכז פועל  צוות -המרכז מפעיל מרפאה למבוגרים, לילדים ונוער   ולפסיכו

 עי, לטיפול ,אשפוז ולתמיכה וליווי למשפחות. רב מקצו

מוטוריות.                                    -במרכז מכון לאבחון ושיקום הילד המטפל בבעיות התפתחות נוירו

במרכז מעבדות קליניות ומעבדות מחקר ונערכים בו מחקרים קליניים, התנהגותיים, 

 עם מרכזים ואוניברסיטאות בארץ ובעולם. פיזיולוגים ובבעלי חיים ,בשיתוף -אלקטרו

-אנשי המקצוע בכלל התחומים במרכז מציגים ומשתתפים בכנסים לאומיים ובין

 לאומיים וזוכים להוקרה מקצועית ולפרסים על מחקריהם.

במרכז פועלת מחלקה ארצית לטיפול בתחלואה כפולה, למחלות נפש והתמכרויות  

  .לחומרים ממכרים ולגמילה מאלכוהול

המרכז מפעיל יחידה אמבולטורית לשיקום המשתמשים בחומרים ממכרים לאחר 

 גמילתם וכן ניידת  לחלוקת תחליפי סם בכל יישובי הנגב. 

המרכז מספק שרותי ייעוץ למרפאות הראשוניות ברפואת המשפחה, לשכות הרווחה, 

ות, תחנות תחנות גמילה, שירותי מבחן, ביטוח לאומי, משרד הביטחון, מרפאות מקצועי

 פסיכולוגיות חינוכיות וגופים נוספים. 

המרכז מסונף לאונ' בן גוריון ומהווה תשתית להתפתחות מקצועית אקדמית בכלל 

רפואיים בשילוב עם בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן -המקצועות הרפואיים והפארה

הל הספר למנר לעבודה סוציאלית, בית גוריון, בית הספר רקאנטי לסיעוד, בית הספ

רפואי והמחלקה למדעי ההתנהגות ובמסגרתה פרקטיקום לסטודנטים והתמחות 

 לפסיכולוגים. כמו כן השתלמויות למדריכי תעסוקה וסטודנטים לתזונה.

 

 



 

 
 

 

 

 יעוד

על המרכז להוות גוף מקצועי מרכזי, מתפתח ומתחדש למתן שירותי ברה"ן זמינים, 

האבחון, הטיפול, השיקום והייעוץ הנפשי ברגיעה נגישים ואיכותיים בתחומי המניעה, 

ובחירום לכלל אוכלוסיית הנגב, בכל טווח הגילאים ומצבי החומרה, לקידום בריאותם 

 הנפשית.

 

 חזון

המרכז לבריאות הנפש יהווה את הסמכות המקצועית בתחום ברה"ן בנגב. המכרז יספק 

בחון, הטיפול, השיקום שירותים זמינים, נגישים ואיכותיים בתחומי המניעה, הא

 והייעוץ, בשגרה ובחרום, לכלל אוכלוסיית הנגב.

המרכז יפעל לקדום הבריאות הנפשית לאוכלוסייה בנגב תוך שיפור והתחדשות 

 מתמידים, תחושת שליחות ומחויבות.

 

 תפיסת עולם

בעיות בריאות הנפש באוכלוסייה הינן רחבות טווח והיקף. החל מבעיות נורמטיביות בכל 

 תי ההתפתחות והגדילה וכלה במצוקה נפשית חמורה.צמ

גוף הידע נשען על ידע קליני ותיאורטי מתחומי הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה והעבודה 

 הסוציאלית וכולל גישות מקצועיות ומיומנות לאבחון, טיפול, שיקום ומניעה.

ברה"ן  הפעלת השירות תעשה באופן אינטגרטיבי רב מקצועי משלים, תוך מתן שירותי

 ראשונים ושניוניים במשולב בזמינות ונגישות נדרשים.

חשיבות רבה למערך ההדרכה וסטנדרטיזציה של שיטות ההתערבות והתהליכים תוך 

 ליווי וחניכה שוטפים, השתלמויות והדרכות מובנות בפעילות הקלינית.

יות העיסוק ילווה בפעילות מחקרית עצמאית לתמיכה בסוגית העיסוק, גיבוש המדינ

 ופריסת השירותים.

 

 יעדי המרכז לבריאות הנפש

  ,תכנון, התאמה והשלמת פיתוח מערך שירותי בריאות הנפש החסרים לאוכלוסיית האזור

בהתאם לתמהיל המטופלים וצרכיהם.  לצורך הבטחת נגישות וזמינות ומסגרות נדרשות 

 ובראייה ארוכת טווח. 

  הכולל הערכה, טיפול, מעקב ושיקום הבטחת איכות הטיפול האינטגרטיבי והמשלים

בראיה מקדמת החלמה. שיפור השירות הניתן ללקוחות המרכז )מטופלים, משפחות, 

 קהילה וכיו"ב(.

 .טיפוח ההון האנושי בכלל המקצועות והתפקידים                                 



 

 
 

 

הממונה לפי סעיף מענה של המרכז הרפואי ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של  .3

לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות  3

 :עמם

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

הצדיק מירושלים 

 , באר שבע2

 08-6401401 /08-6401620מרכזיה: 

 

 08-6401720/  08-6401509מיון: 

אתר האינטרנט של 

 המרכז הרפואי

 

 בית החולים ממוקם בכניסה הצפונית  לעיר באר שבע.

 

 בהגעה מאזור הצפון לפנות ברמזור הראשון בכניסה לעיר ימינה.

 ן )אחרי מרכז הקליטה "נורית"(.כשני ק"מ נמצא בית החולים מימי

 

 5במרחק של כ  בצומת הקאנטרי קלאב שמאלה. ים ונתיבות לפנותממערב ,מכיוון אופק

 ק"מ לאחר מכללת קיי , בית החולים משמאל.

 

 שבע.-מתחנה מרכזית באר 6תחבורה ציבורית: אוטובוס קו 

 

 

 

מענה של 

 המרכז הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על 

העמדת מידע 

לציבור 

בחטיבת 

המרכזים 

הרפואיים 

 הממשלתיים 

 mhcb7.info@PBSH.HEALTH.GOV.IL 08-6401505 חופית סולטן 

 

 08-6401429 לינור רכב  פניות הציבור

08-6401547 

 תיבת תלונות

ממונה על 

 מעמד האישה

 rachel.amshekshvili@PBSH.HEALTH.GOV.IL 08-6401123 רחל אמשיקשוילי 

 

http://www.nefeshb7.org.il/
http://www.nefeshb7.org.il/
mailto:mhcb7.info@PBSH.HEALTH.GOV.IL
mailto:rachel.amshekshvili@PBSH.HEALTH.GOV.IL


 

 
 

 

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

 : ההתקשרות

  

 טלפון מען למכתבים אתר

 -טיפול בהתמכרויות מרכז 

 "מטרה"

 25עיר העתיקה, אנילביץ' 

 ב"ש

08-6408338 

–מרפאה לטיפול בילדים ונוער 

 "מרכז טל"

 08-6408300 ב"ש 55רח' שדרות רגר 

 

 : 2021 –סקירת עיקרי הפעילות בשנה החולפת  .5

 

 :מספר מיטות 

374 

   :במרכז פועלת ועדת בטיחות ואיכות קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי

הטיפול. אנו פועלים על פי המודלים לאיכות ובטיחות שמפרסם מב"ר. בשנה שעברה 

. לאור זאת ברור שנושא זה נמצא 96הציון שקיבלנו במודל בטיחות הטיפול היה 

 בחשיבות רבה עבורנו. 

 

  כאדם במרכזיצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל :

במרכז פועלת ועדה רב מקצועית שמטרתה קידום חווית טיפול אנושית ושיוונית. 

המרכז שלנו מהווה חוד חנית כל הקשור לאוטונומיית המטופלים ואנו נותנים לכך 

 חשיבות רבה. 

 

 אנו מעודדים רופאים בכירים להשתלב : פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית

ות בריאות, וכל רופא המעוניין בכך מקבל אישור. בנוסף רופאות בלימודי ניהול מערכ

 . מבית החולים משתתפות בתוכניות ארציות לקידום השדרה הניהולית בבית החולים

 

  :הכוח האנושי הוא לב ליבו טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים

ה לקדם את רווחת של הארגון. במרכז פועלת ועדה רב מקצועית ששמה לה למטר

 העובדים, קידום זכויותיהם ושיפור תחושת השייכות לבית החולים. 

 



 

 
  :בבית החולים יש תהליכי בינוי פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות

רבים ככל שתקציב מב"ר מאפשר זאת. ואנו נמצאים בשלבים סופיים של בינוי של 

 מחלקה לביטחון מתוגבר. 

 

 הנפש שם לו למטרה לקדם את המחקר  המרכז לבריאותידום חדשנות ומחקר: ק

במוסד. במרכזנו פועל מרכז מחקרי גדול והיו לנו תכניות רבות להמשיך וקדמו. 

לצערנו, בשל מגפת הקורונה תכניות רבות למימוש מטרה זו נבלמו. המרכז מעודד את 

 ן שאליה אנו מסונפים.חוקריו ליצור שתופי פעולה עם אוניברסיטת בן גוריו

 

  והייעוץ בשגרה ובחירום מתן שירות בתחומי המניעה, האבחון, הטיפול, השיקום

 נגב.ת הלאוכלוסיי

המרכז לבריאות הנפש בב"ש מהווה את הגורם המקצועי העיקרי לתמיכה 

באוכלוסייה בדרום הארץ בחירום. בכל אירוע שכזה המרכז מתגייס ככל שצריך 

ר, אנשי המרכז יצאו לשטח וחיזקו את הצוותים בעוטף לרשויות הדרום. בעב

עזה ובשאר הדרום. המרכז עורך הכשרו רב מקצועיות לאוכלוסיות רבות בשגרה. 

אנו נותנים הרצאות לבני משפחה של מטופלים, אנשי מקצוע וכל המתעניין 

בתחום בריאות הנפש באופן שגרתי. ימי העיון שאנו עורכים לציבור בד"כ 

 שתתפות ערה.מביאים לה

 

 ום ברה"ן ארגון, התאמת והשלמת השירותים הנדרשים לאוכלוסיית הנגב בתח

 תבתיאום עם משרד הבריאו

היקף השירותים שאנו נותנים לאוכלוסייה  משתנה על פי הצרכים. בימים אלה, 

 בתיאום עם מב"ר אנו מרחיבים את שירותי "טיפולי יום הפרעות אכילה". 

  של כלל אנשי המקצוע במרכז לשגרה ולחירום.הכשרה ופיתוח מקצועי 

במרכז יש הדרכות קבועות לכלל העובדים במגוון כלים ושיטות. אנו עורכים 

 הדרכות פרטניות, הדרכות מקוונות, ימי עיון וסדנאות לכלל הסקטורים. 

 כנית משרד התשתית והבינוי בתיאום ועל פי ת המשך השלמת הפערים בתחום

 הבריאות.

שדורש תקציבים ניכרים. ככל שהם ניתנים למרכז הם ממומשים.  מדובר בנושא

פרויקטים גדולים ואנו מקווים שיהיו  2כרגע המרכז נמצא בתהליך בינוי של 

 תקציבים נוספים להמשך הפיתוח. 

 כניות הטיפול והשיקום בראיית ים ובני המשפחות בגיבוש וניהול תשילוב המטופל

 המטופל במרכז.

שמטרתה קידום שביעות הרצון של המטופל. כחלק מתפקידי במרכז הוקמה ועדה 

הועדה הוגדר לקדם את נושא ביצוע תכנית הטיפול בשיתוף עם המטופל ובני 

 משפחתו. 
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 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

 בנושא בטיחות הטיפול מרוץ של מב"רעמידה במודל התי

  יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם

 במרכז:

 שירות חווית המטופל.מנהל  :אנו מקווים לקבל תקן עבור 2022במהלך שנת 

הוועדה שהוקמה תנסה לקדם את נושא תכנית הטיפול שתבוצע עם המטופל ומשפחתו 

 פן כללי.וכן שיפור חווית האשפוז באו

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית 

בנינו תכנית  .נמשיך לעודד אנשי מקצוע להשתתף בהכשרות ולימודים מתקדמים

 הכשרת מנהלים, המקדמת את המנהלים, התכנית נפרסת על פני כל השנה.  

 :טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים 

במהלך השנה מתוכננות פעילות רווחה שונות כגון  הוקמה ועדה שמטפלת בסוגיה זו.

 מתן מידע כלכלי, קידום בריאות העובדים ועוד.

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

אנו נמצאים בשלבי תכנון של מחלקות נוספות. ככל שנקבל תקציב לכך נוכל לצאת 

 לבינוי. 

  מיטות. 20הקמת מחלקה סגורה נוספת לגברים בהיקף של 

 :קידום חדשנות ומחקר 

פעולה מחקריים עם מחקרים  תופיבשנה הקרובה מטרתנו לנסות ולקדם שי

 באוניברסיטת בן גוריון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 תקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת:  .7

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

 תקציב המרכז הרפואי  לשנה הנוכחית:  .9

 

  :ופירוט הוצאותיו תקציב המרכז הרפואי: 7,8,9מענה לסעיפים 

 תכנית עבודה 2022תכנית עבודה 

 )מקורית(

במחירי  2021

2021 

 2021ביצוע 

במחירי 

2021 

 

 תקציב הכנסות  145,994        145,393           147,999         

 תקציב שכר  164,005        164,325           162,892         

 תקציב פעולות  22,240          21,500             25,683           

 

 

 

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו בשנה החולפת: .10

 מטרת החוברת קהל היעד שם החוברת/ העלון

 למתנדבי המרכז  

 

גיוס מתנדבים  מתנדבי המרכז

 וחיזוקם

 מרפאת מיינדפולנס  

 

מתן מידע ודרכי  מתעניינים

 התקשרות

מתן מידע ודרכי  מתעניינים נפגעי טראומה נפשית

 התקשרות

 מרפאה להפרעות בתפקוד המיני

 

מתן מידע ודרכי  מתעניינים

 התקשרות

מית"ל  )מרכז לתמיכה וייעוץ 

 למשפחות(

 

משפחות של 

 מטופלים

מתן מידע ודרכי 

 התקשרות

ציפור הנפש  )שירות תמיכה לילדי 

 (מטופלים

 

מתן מידע ודרכי  ילדי מטופלים

 התקשרות



 

 
פסיכותרפיה התנהגותית 

 קוגניטיבית 

 

מתן מידע ודרכי  מתעניינים

 התקשרות

מתן מידע ודרכי  מתעניינים פוסט טראומה

 התקשרות

 

 * העלונים מפורסמים באתר המרכז

 

נהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות קומות בהם ניתן לעיין בהנחיות המהמ .11

 לחוק: 6הציבורית כאמור סעיף 

 

 היתר בין ביטוי,  לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

 האינטרנט באתראלה מפורסמים  וחוזרים נהלים מנכ"ל משרד הבריאות. בחוזרי

 .הבריאות לחץ כאןלאתר משרד  - הבריאות משרד של הרשמי

 

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת  .12

 :1981 -הפרטיות, תשמ"א

 

 מאגרי מידע . 2בבית החולים רשומים 

 מידע על עובדים וספקים.  –מאגר מידע אדמיניסטרטיבי  .1

 מידע על מטופלי המרכז. –מאגר מידע רפואי  .2

 

 המרכז הרפואי:קרנות ומלגות שבמימון  .13

 אין.

 

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

 של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 אין.
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