
אחיות ואחים יקרים, 

ומרגש חגיגי ביום ולייצג הארצית שית הראהאחות בתפקיד לכהן עבורי דולה גמאוד זכות 
ל. זה את האחיות והאחים של מדינת ישרא

ומקצועיות.נשמה לב, של דופן יוצא שילוב המבטא שייתנו בעבסיסי ערך הם ואמונה תקווה 

המלווה מקצועית מהפכה מוביל הבריאות במשרד הסיעוד מנהל האחרונות בשנים 
והמשפחות החולים של לצרכים קשובים אנחנו  מתמדת והתפתחות צמיחה של בתהליך 

הסמכות מרחב משתנה העיסוק ליבת והטכנולוגים. הטיפוליים בעולמות ולשינויים 
דל כך גם בסיס הידע, ההכשרה, הכשירות התמחות והמומחיות.והעצמאות ג

 אחים ואחיות.80,000ל בישרא

 מתחילים לימודי סיעוד בשנה. 6000מסלול הלימודים התחילי בסיעוד הוא אקדמי, כ- 
שר מידי שנה לומדים  תחומים קליניים כא29 בוגרי הכשרה על בסיסית ב - 50%כ – 
 אחים ואחיות מומחים קליניים  500ל, כ-  אחים ואחיות בהכשרה זו. בישרא4000כ - 

הסיעוד מנהל ובקהילה. שפוז באי משמעותאימפקט היוצרים נבחרים, תחומים  10- ב 
המקצוע על ומשפיע העולמי הבריאות ארגון של בינלאומי פעולה לשיתוף כמרכז משמש 
ביטוי לידי הבאה ית משמעותמקצועית עוצמה מבטאים ועוד לה אכולו. העולם ברחבי 

ל. בתרומה  ישירה לבריאותם של תושבי מדינת ישרא

בסיעוד הבכירה המנהיגות המגיפה. מיגור עם התמודדות של מאתגרות יים שנתעברנו 
אפשרי י בלתשהוא דבר אין עבורם, לקצה. מקצה התגייסות הובילה המתארים, בכול 
המערכת את סחפו והאחים, האחיות י וצוותהם ומשימה. אתגר לכל נכונים תמיד והם 

ינה. במחויבות ובנת

במחלקות שונה הראמהמעלה ומקצועית קלינית לעבודה נחשפנו הכללים החולים י בבת
האחרות. המחלקות בכל הפעילות שגרת על שמירה תוך נמרץ, לטיפול ביחידות הקורונה, 

של בריאותם על ושמירה בטיפול הנחישות את ראינו הנפש ובבריאת הגריאטרי במערך 
את ל ישראמדינת אזרחי כל ראו הציבור, ובבריאות בקהילה הנפש. ונפגעי הקשישים 

שפוזי ובאבקהילה הקורונה חולי בית במרטיפול קורונה, ד כנגהחיסונים מבצע הובלת 
וסגלי טים סטודנלפי אבהצבת וסייעה סולידריות הפגינה בסיעוד ההכשרה מערכת הבית. 

הוראה לתגבור כוח האדם במערכת.  

Hop
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ים שלכם.במעמד מכובד זה, אנו מודים לכם באופן אישי ומוקירים אתכם ואת הצוות

אדם כבני כולנו והאמונה. התקווה לנושא להקדיש בחרנו  2022לשנת האחות יום את 
ובסיטואציות החיים של הקשים ברגעים במיוחד ולאופטימיות לשמחה לתקווה, זקוקים 

היא חיינו מהלך על ההשפעה ומאידך מחד המידע כל את לנו שאין וודאיות ולא מורכבות 
קריטית. כמה הרגשנו את הצורך הזה לאורך שנות המגיפה.

ומבטא מרגש שלהם המקצועי הסיפור מצטיינים. ואחים אחיות  17נבחרו בים רמבין 
לה שהמשאואמונה יותר טוב יד לעתציפייה טובה, ובהרגשה באופטימיות מלווה  תקווה 

תרפויטי ערך לה ויש בטיפול, י ומהותחיוני מרכיב שהיא תקווה טובים. דברים ויקרו תתגשם 
בנבכי המטופלים את והובילה חיזקה זו, תקווה הטיפוליות. התוצאות על מכריע ולפעמים 

י אחר. ההתמודדות  עם מחלה או אירוע משברי משמעות

היא והערכית האישית שהמצוינות למצופה, ומעבר מעל שו שעואחים אחיות  17ב-מדובר 
שיה זאת.דרך חיים עבורם והם מהווים דוגמה ומופת למקצוע כולו. במעמד זה נוקיר ע

שמח אח/ות ביום אתכם ומברכת ל בישראואחיות אחים בכם וגאה נרגשת כך כל אני 
ל.ית למען כל תושבי מדינת ישראשיה משמעותובהמשך ע

היו ברוכים כולכם.
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הכל,ו לא של יחדפעלנוזה עוד התפקודי העצמאי והפרופסיונלי למיצוי הפוטנציאל

את מספר הלומדים בקורסים העלבכווהאחהאחות התחומים. הגדלנו בסיסיים ופתחנו -ל

בסיסיים חדשים הנדרשים למתן מענה לצרכים המשתנים של המטופלים.-קורסים על

ועוד רבות אחרות הגענו לביצוע, בטיפוליותרטוביםלתוצאיםבזכות פעולות אלה

בעולם .המערכתמשאבישליותרטובולניצוליותרטובותטיפוליותהתערבויות חיים אנו

לו  אנחנו ערים הוא עצום, משתנה טכנולוגית, חברתית, דמוגרפית וסביבתית. השינוי

ומכינים את עצמנו לקראתו, תוך שמירה איתנה על הערכים שלנו.

הסיעוד בישראל ידע תמיד  ומצפה לנו עוד עבודה רבה. אחריות גדולה מונחת על כתפינו

שהונחלעמוד בציפיות ולה אתגר בכל נמשיך במלוא העוצמה בתרומתנו לפתחוצליח .

להכנת מערכת הבריאות לאתגרי העתיד:

המשתפת" בסיעוד."המנהיגותנחזק את

ה.יבאוכלוסימחלותומניעתבריאותקידוםשלנטמיע תרבות

 את הבחירות הנכונות מטופלים, משפחות וקהילות כדי שיידעו לעשות נעצים

ם.לקידום בריאות

.נקדם מחקר מבוסס ראיות

 השימוש את והמיומנות ונקדם נפתח תוכניות הכשרה וכשירות לחיזוק הידע

בטכנולוגיה ומערכות ממוחשבות.

 הצוות פועלים מתוך בהם כל חברי הצוותים האינטגרטיביים עבודת את נהדק

שותפות מלאה.

 תרבותי.-ונחזק את הקשב הרבשוויון-האיממדינצמצם את

ההססייעעוודדזזככוותת עעווללםם ווממייצצוובב בבעעייצצוובב ששוותתפפהה ללההייוותת בבחחללקקיי ננפפללהה גגדדווללהה

ייששרראאלל.. ממדדייננתת תתווששבביי ששלל ההבבררייאאוותתיי חחווססננםם ללטטוובבתת

ממוופפתת.. ששההייאא ווננתתייננהה אאממתת ששוותתפפוותת עעלל ללככםם ממוודדהה אאנניי

ד"ר שושי גולדברג
שת מינהל הסיעודשית ארצית וראאחות רא
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