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וזלןג רתושא ל"סא

אשיתר אחות

ל"צהב תוירשה תואיכ םחות שראו

  

 ה ייעש ומיתח ברעשי וןקפת מגומש תושר של אתימקצוע ההרייי הקרמסלול בותבוננהת
.הג ומנהיתקדמפ, הובילכמ תושרא הבהם השתל מחדאל כ באשרם ייועקצמ

םתלועי פומיח תבוחרהו הילהוב ותה אתימקצוע ההנד' האגל שיוצא לפועוכ הדו פיקחתת
 ידעויייסי ס בעל הרמסלול הכש חות ופל"ה בצותחיאה וםחיאה של תומיונאוטה תעיצוקהמ

 ". תאי צבתניאשור ותאח"ל

צף  רבי משלב שללכב ימקצוע  חותםהרישאוהת ושרא" נגעה" םיונהש היבתפקיד
 ט פר בפולטיוב, ליגהסי ועיצוהמק וחתפיב, הכניבח, יוסבג: ל "ה בצודיעהס של ודהתפק

.וחתווובר

 ות ברל םיה ותפקידפעול י אתרןוומג בותי\םי האחוץביאת ש מהוקיד יצההא תושרא
.הידוהמד פולהטי ותכאית  בקרויחידות, הדהש ותידחי

 ועסקה ם יפ נוסםיימקצוע םיפקו אל אתהיי עשותבול את גבהיח הרותהריך שמהלב
 ות וברובד, ל"ה בצותאפ מרעל ודקופי הולניב, םרוחיי וערלאי םוליתי החב ות מוכנוםבקד

 ע יו סותחמשל בהיעוסי ה השתתפאלול  כדצל. ל"בצה האפו והרהקיסטיהלוג וםתחב
נת  ובשדובהומה אדה תידרע חרא לוע סיחתמשל2001: וןאס מוכי םריזואל ותריניטהומ

.פןבי נאמיצוה ון אסחרא לוע סיחתמשל2011

ולי ח לוזפאש הןמתק תפקדמ כונתהמ, ורונהם הק עדותדוההתמפת ובתק
 , הקיסטינשי לוגא, ותחיא, םאירופ)ל סג נשיא80- כההלניותמסגרב, ל" בצהונהקור
 ום תח הולני ותבר להונורק ניובחאמוז להאשפ קן מת עלהקדופי( הקחזא, םריקחו, ולעתפ

.יסטיהלוגו איפוהר השירות

, תךודב ערבוולה לקבל עאת יכ שרביות  הגדולרהשכ"
" נהיית ממנה מה שאתאלא, רהבו עבלתשאת מקמה  לאהיא 



ליתמרג לנהיא ר"ד
  ספרה תיב הלתנמ

  לינסוןב עודסיל ימאקדה

....התחלההמ םיליתחמ"?הודב ע שלםניש50 כמעט הצרקם במסכמי ךאי"
ה ריבד בו לגער, "סההד" ותי לאחפרת הסיבביעודהס ימודי לאתה חלה)!(  יחצו17 ילגב

ה ריבדל עוהושפ, תעיצוהמק הכר דתאשיבר הותירחיב. יותאחה ועקצ מקסמי בהבתנש
 וד יעסה לורכמ ויותגוררות כיקמחל בותאח כהב השתלוכך, "קשןא" לתעיהטב הבתחימ
 . היוגלרואוות ליל כהיגוררכי,סטיקה  פלותקמחלב

 , הקקליניב: ות מצ לבהיהיט שמאפשר הןוומג במקצוע השל ותרוניאת  אהור נהאיל
 ות כער מהל ומנתאלייוצסה ודבע, היולוגכ פסידימולי פהוסיוה, רקחמוב הולניב, וךנחיב
 ". ורישוג םמשפטי, אותריב
":לחלום ואמיןלה חשוב מהעד כ- כמחסום תזכוכימ רהקתל, אןומכ"
ת לקבלך ר דהלוסל" דעי גוף"  העתבכתוסיעוד  בחקרמ ותתמ את עמהיהק2006 שנתב
 . ותאשי רותקרחו כותחיא

סיעוד  לימקדהא פרת סי בהולי נהי היכזהמר יוקעיס"כי  נהאיל המעיד היוקעיסל מכ
 ". םעיקימם משוד בם חלאתאשר  םריומו ותורשל מ ורהמסוראה ההל סג תלוהוב" נהיד"
 ם כול, םדי נכהבעאר וםדישלושה יל, קר י מבעלהקחזת בי גוחר" הנאילת אר מתהמשפחב

 ". םפלאימו
 יסת ותפ הוואק וגפוסי, יןני עושתתח":  בתויד מצשהיג מריאה, שהחדכה הר דןמפתעל 
 נו  ישא לחותהצל וםרי אתגדצ לםעקפי ומםמסלולי, םיוקעיס, םדימולי כיהנהמאמי םעול
!"ותאח פשוט....ניאת שיסיסהבה ובד העאת

  תא ללתוכש ותהמ וז, צועקמ קר אל הז תוחא יותהל כי"
  תא לקחל, רחאב זרכהתלו בקשיהל, ועדמלו מולחל כולתיה
  אלא יל רתונ אל ךכש ראחמו, בשוחלו ויותפידע הותזל, בשקה

  ."ותחא טושפ- יותהל תיכפה הנש50 ינפלש ךכ לע דותוהל



זיאןמר מלא ר"ד
 ספרה תיב הלתנמ

תנצרב ודיעסל מיקדאה

 " הייקטורו וסטהאוג" םית החולי בות שלידי לאחפרת הסית בבוגר, ןיאזמר אמל ר"ד
.1976-נת  בשסמכת מוותאחה כדימו ליאת המייגם סבו  םיושלריב
דצ למיקד האחום בתדותוח מינותתחל  וכולוןתק ומגומל מר של אםייועקצהמ הייול חסלמ

 : םיוליהני תח מפדיקי תפוימיל
 

oנדקוטלס,גבורניאדבם יינעי ודיע סוםתח בהפלומדי דימו ליוםסי.
oוןטנגושיבו תליתוק הטתסירבניאו בדיל הדעוסי בני שראתודי מוליגה ליל מ תלקב . 
oאגוק בשיויניליא יטתסברניאוישי ב שלארתו דימולי.

: ובהםםיונום מגי תפקידאהמיל ימקצועה שורימב
טה אוגוס" םולית החבי בותבר לםושלירי וראזב םני שוםולי חתיב בודיעת סהלמנ

".סודק אל" יטתסברניאו בודיעס לחוגב ומרצה המדבו ל" הריקטווי

 סה ו ביסב" תנצר"סיעוד  לפרת סיב תיד מנהלפקאת ת אמל אהמיל1995-שנתמ
ל כ בםיאיסיטברניאו ותדמוס עם העולפ ופית שיךערה מנת ובמיקדא םדימוול לימסל

 . םעולה

 , יעודהס נהלימ עם תהבודעאת  וניישאפ כהימהתו ותשותפת הא ןייצשת לקמבאמל
 הספר  תבי בההבו גתעיצוקמ ותכאי ההושג בהן ותונרחא הםיינת השעל דחיומב ותודהול
.הג והנהיההלני תואו" הריקטוויטה אוגוס" ודיעסל

  רישויכ תא תירשעה, רתקמ היה לבא לק היה אל"
"גהמנהיכו מנהלתכ, ותחאכ ייותכוליו



שרמן הוריבר' גב

 יתראשה אחותה

תמיולאב עודסיה תלמנהו

 בר מש נובבחוד" תימולא"ב יעוד הסתומנהל תיאש הרות האחתפקידל ונתהמ היברור
 , מזל, םעולה אור של בנוצובר: הב השיהידקתפה ליעהג דיצ כהנשאלוכש, 2002 שנת

.חתא כולן כותחיאהשל  עיצוקהמ ומיקדאה ומןידקל ותבויומח, ותיצחר, ותנוימצ להפאיש

 ם דיבעה ילה לאררעיצאאמ, סמכת מוותאח כהחילבת, תימולא בשנה36 הבדע היברור
.ה קהילותאח ותהי לוםוחל וןחז תובעל היבצוטי מתורחד, םניקט

של  םומיחבתה דבע  בהןותאפרמ בהשל" ותחלומה" וםיישה ל פעלהדיקיך תפהלמב
.ותנוימצה לפאי ושותבור מעוךת, ת ספר ביותאחב ו חלפתטי, הקהיל אתפור
 . וותת בצביה מרקעהש לנות ובנכו גדולה בראש פעלה עסקהםב םחומיהתל כב
 עי צוקהמ טרנדהסט עתקביה  היהרירוה בג והשיה שאפיו אלוןאש הרעיצוקהמ אתגרה
 ות חיא ותועל פרו לאורי ומוסעיצוק מצפן מום היעד  שמשמשטרנדסט, "תומיאל" ותחיאל
 ". תומיאל"

  על הר שמיוךנהל תת לכולוח היפטי בלת דוגהלכמנהרירו של בעיצוקהמ" ןיממאאני "ה
 ני אה אתה ורב עם מסמליותחיאה עם הכערם שבי הרותונאיוהר,  ישיא-ושיאנהחס הי

.התודב עותל שנכ בור לשמהיד הקפיועל ישיאה יןמאמ
.ה שלהולי סמל הנ הםםישוב הקבוהל ןוזהא, יאשר ה באות אחלכ לותנימהז

 תה ודבעות  שנל כה עלדול גהוואק וגפוך סיתומ, תומיאלבה ידק תפאת מתיימס הרירוב
.תומיאל בודיעהס ותלצוות ב רהתננבהם 

  לכ םע דהפיקה וילע עיצמא בלתיה רשקה לע אהג"
  ,יםודימל ודידעל העלופו תוחא

".ןורגאל ץוחמו ןרגואב םליהנמ לומ גצויי



המזר-יפר הינה' גב
  יתראשה אחותה

  זכמרב ודיעסה תלמנהו

"מאיר" יאורפה

:תליהווהני תקצועימה הרייקר במשמעותיות נותתח
ל "נחבתתישרבו  וםרבוץ אלנה קינע20 ילבג,  שואהתולצנימיאי  שללומה חההי תחוא תיוהל
. וןשר התיואח ספר לתבי במודל לחתיונשל ת אחותיוה לשתיקבל

 ה בדועיעוד ס מודילילמיאי רשמהנ מודילי וםסיב ).תפתחתיוה מתיקדת הניתי השבינהפך ל וןהשר
(.נהש17 תחואכ

. ולסל מתים שיניני ש מספרל כאשרכ םגוונימם ובי רםידיק בתפתלילכ בחות כאתיבד עםשני44
ת ניוסג תדוילוהמים דייל התבטיל ח עתמפקח, תאחראית וניסג, תמיניפ בתחוא כון בשרתיחלתה
.וןשר בסיעוד התנהלמ

 יעוד סע ב המידתכו ומערתכו האיום תחתא כזרי לתברעיןב רואיפ רכזמרלוןסנילוב וןשרה חודעם אי
 יל ובהי לתברע משם.עודסיב ב ממוחשפואי רק תיוחתפי לת שותפויו שהתנוראשו היןי בתייוה יןבבר
.תלליכב תה ראשילנהבה עודסיבאגף - הילקהם לליחוי הת בין בנןתוכ המ השחרורךלי תהתא
.םניש9 משך וןח השר"בי בעודסית ההלנמלתמנתיהם ניש3 אחרל

 ת ראשיה הלנבה עודסי אגף בםכיליביל תההו לםניש6 משך  אותיילוב שהוינ לשיתי זקוקהיי הובוש
ת לונהמת לליהוני הרדש, םלי מטופתכרהד, םייסוף חוביטיאליפפול טי, ולפטי תכזמר תאחו: ת לילכב

.םייכזמרם ובי רםכיליתה לת ושותפותיונ תורתלונה ומקהחל מעודסי
:רמאי ואיפ רכזמר בהסיעוד תהלמנ וןהאחר ידיקתפ
 זי כמר ו משמעותיתף שועודסי האשרכ, םהומיזי תיענמובת רובשי, תכו באייןטיצ מפואי רכזמר רמאי

וח ת פי תוךםבי רםנושאי םקדו לנחצל העודסי התהלנ ממשתיהם שים בניהש3 משך. לואם יהישגל
 כה תמי וםכי ער עלשג בדקה מחלסיעודת לונהמהעצמה ל תצובוק תייבנ: תנודש וחתיותרייצ
ת ליהוניה  עתודוייוולוח תפי, תווצ נשיאם ולינה מול מכהני חתנומיומ במושהשי תקהעמ, םלינהמב

  של וםפור תקמה, "יומאלבן  מוא לה זבן מותיוהל" ם כיליטופמ תכרהד, עודסיב םכילי תהליביומו
 באם תטפל מתחוא, תדותייל מיבהטיבח מהפך, ביטיאליפול פטי לתווצ תיינב, תיונליק תכורימד
 נו דהתמוד וחנקיול, תקדושו ת פרו כמהנובר ושעיצוק המיאלצנוט הפויצמיב נומקדתה, ילודוב

נה הקורו שלוןאש הרלחה עם הגצלבה
.והאכפתי עיצו המקסורוות המצ האלל ה מתאפשרהי אל הז לכ

"האוש צולתינ ימא לש מהולח היה ותחא ותלהי"



למןפר יליל' גב
, יתללכב אשיתר אחות

םיולח תיב אגף שראו

ול הני תפקידי אהיל מתנום האחרוניהש25-ב.תקתמר ונתווגמ כהשל הרייקרה את תאר מתלילי

 " רמאי"ם ליהחו תבי בתבתיטי חסיעודת נהל מתכאחו הקידתפנו היבהם  וןאששהר םייתעושממ

 ם ליחוי הת בתבטיבח עודסי אגף התהלנ מךרר דבוע, םליחו התבי  שלתראשי התחוא ההיותה יואחרול

. "תלילכ"  שלתראשי התחוא ההיותה לילמקבה בוובה תא ממלאהי  אותותפקיד" תלילכ" השל

 ת חותתפ היןכע, מינ דיךליה תנו ועודההי תהלומנ, הגהי כמנהבר שעםכיהער ושביג שהנמימא לילי

 תה  אוםוילושמ לואככ ישהגמד תםאו םכיהערו, "סתישנכנ כפי תאוציני נאי" כי תבע וקותקוס פנהשאי

 נה אמו: כךלם ובתנאי תפתחותםה לתבווימחב, םנשיאבבם ברו םממוקדי, םני השוהתפקידי בתהלנכמ

ת בע מהחשוש לא לתמתיא תיוהל-תיונטוטא, ובט ברהכיל, סמוך לתולכבי אטבת המוןמ אימתן וםאדב

 . ודאות וסר מחחשושל אל. אהמריל, וחצמ לתווצל אפשרל. תשוגר

 מה תרו מה העצמי תא ולא לשתנוהג ניא": תראמת יאה וןגרלא ותיותשמעמה המותירו מתחתאאת 

 ום של פור בלי ש הייחודיולקעם ה יעהשפול יעשמה לדצ וכייומאלבן מובר ל מעתראשי התחוא כליש

 מתן  בילובהל: "ובת ככך ובוצועי ל שותפהתייית שהליל הכוןחז תא  רואהניאכש, ואז, הרכיה בהלנה

 דש עם מח פל כ גאהניא" וםק מלכובת  עלכב, ופלל מטכ לניוחדשושינא, יןמז, כותי איפואי רתרושי

." ידיעלס נ הוכתיונושא הךשער כךעל 

 . חותע האצומקל תאמתי הכתערהלמנת וזמ18ת  בניא, ילהבבי מביא  תליץק": התחלה בםייסונ

. ולהני למהתאי מניא שתקס פואהי ופםסבם שנים שוניבח לי מהרבי מעעהבארב החו ברתילוגכוסיפ

 ראה נכ" ."תמכס מותחוא ארתו למודילי תא הילמתח תא זלכוב. תזבאוכת ומבעלננה ממ תאציו ניא

!"תמר אואהי ידעה מה תא זלכ באהי התילוגכוסישהפ

  ותוצה יותחאמ חתאמ הל רמאנש יטוטצה כםסמ ולא לכ תא

  ."יםפינכ יל חתמצה תא" :דתבוע איהמןיע



ימןיש ורימל' גב
  יתראשה האחות

  כזמרב עודסיה תלמנהו

רזיליב יאורפה

 יותר  בהפי"ה ילב בשה פסעעת בהשנ38- כפני להחל קצועימה המסע בורמלי של וןראשה הצעד
 מקום ול, םולבעפה הי"צוע קמה ליי חתא השרקבו  וןקלאש ביעודס לרהספת בי רבאל ע" ץרבא
".ליזיבר פואי הרכזמר האקרנה שהז אופלהמ

 ת יובאח, תיוא האחרתיובאח, ותה אמדולי שעודסיל מורותב מורלי מזההםייקצועמה האבותיאת 
. המודילי ךהלמה בנחשפהם ליא" ליזיבר"ם ליחו התביבם ייועצק מבהרם צוותי הנשיאוב" שטח"ב

 תה מוצוב דעי לאהשר השאבה מהם הםפחותימש ובני םליופמט להבלי ברמו ש כבודשל קוםמ
, םייהכפ ויותניומ מהד ז לצהז וייט בלידים בו באי, בהלך ר דתעוברבה ש חשיב המשלועצקמ" תחואכ

ין בע צות מגצוני ופי שלס יןא וחטועל  אפמר ומך תונאישיבי קשרטות וחל התלקב, תעימדבה חשי
".תווצם וליטופעם מ אישי

 , תופדית האורתקוחלמ בתאחראי תחואכ םידיק תפשל נתווגמ הור שורמלי הילאמ םליהחו תביב
 ת עיצוק המהיית העש פסגתא אך, תלילכ תת ואחוקליני תפקחכמו, תוחני רוחד, תיגרורכי, ד"רמל
 . םני שנה שמומשךבנה הכי" ליזיבר"ם ליחו התבי בעודסי התהלנכמ ון האחרהתפקיד במורלית נייצמ

 של  עיצוק המיאלצנוטהפוי צ מיברל עא םייתעושמ מםכיליה תהילוב הםתי עמיתבשותפו, לואם ניבש
 דש חם ליחו תבית חפתי, היציטדקרא תלקב, "תן איקצו" צעמבב וחמהם לע תדותמודה, ות\האח

.מתהצעו בתתגרא המופהקת בנה הקורוףים נג עתדותמודוה

 ל  עם כדותמוד בהתתחני  חודההיוי ההי הסיעוד םולשלע" הושתח בה החדשהכרד ל יוצאתורמלי
 ם ובדיהע תוחרו, םבי התושתן בריאומעל- חהצמיה ולוב התוך, וםרחיובה שגרב, בוא לעתיד

 ת הבריאו תכ מער שלוההב הגתולכבי חהטבובעה דצבה תפורש ניא, תכהמערת ובוט הםומשפחותי
".טפרב בהם שחיאוה תיו האח ושלללכ בשראלנת ימדיב

  יםרצוי, רטפב" זילירב" םליוחה ביתבו, ללכב םחיאהו יותחאה
  ליםיעפ תפיםושו ביליםומ היותםב בר ךרע פיםוסימו אותיצמ

  "וןגראה מעןלו יםפלטומה עןמל יםתהליכב



דלשטייןא עמינ' גב
 תזיומח קחתפמ אחות

םילושר יזמחוב אותירבה לשכתב

.ההבבאהבחרבוהסיעודקצועמבםשני42-שךמבהקעסמינע
, תטיינוהצב1980 תם בשנלירושבי תבריטה העסיברני באוסיעוד ל הספרתביב המודילי תא מהייי סנעמ
 ת נבשם לירושבי תבריהע טהסיברני האובור שליצ התבריאוספר ל התבי בני שארתו מודילי מהליוהש

2002.
נותווגמ קותמחלב חותכא םליושרבי קד צרי שעח"הבי בבודעל הילתחה תטינטודס ההיותב עוד

ה עלמב בחלפת הטיבור ביצ הת בריאותחוא כהילתח, וריביהצ ריאותהב רותשיל הברע1991 נתבשו
 . תאחראי תחואל נהראשו לונתהמגם  שם םאדומי

 טחת הב חתקמפ, תריזו אחתקמפ כאחות וזהמח שכתל בםווניגמ םידיק תפהלאמי ךרהד ךמשהב
 . םהחיסוני פאתמר  ואתאחיות200-כ ההלני בו תפקיד, תוזימח חתקמפ חות אתוסגני כותאי

 לשכת  בתוזיהמח חתקמפה חותהא קיד בתפהתייה, 2020– נת בשהפרישתלעד 2002 נתמש
.םליושר יתוזיהמח ריאותהב

 ת נוווהכ תכרובהד מחוז בהריאהב היילוסוכלא רותשי ומתן הכרהדב הק עסהבצע שםידיק התפוןגומב
ת פוטי, םליהחו תופוק, םליהחותי בב תקרוב בקהעסתר ן היבי. בוריהצ תבריאו בשך ההמתיו אחדור

 , תנו שכווםקשי ויקטפר וןבור כגיצ הבריאותב הקשורות נותשו תעדווו בתתפההש, הספר ב ובתיחלה
 , הופיאתילי עו תיטקלב, צותעהמוו םעריה-ראשי עםו הייסלואוכהעם , הילקה בםקשרי תריצוי וחתפיב
, וםרחי תעתועם  תיודותמודהה הלני, יושם ויקטהפרהם בם ביישו6- בוןכסי בוערנם ודייל ויקטפרב

 . םבי רעוד ותקובמד תלו מח שלתיוצותפרוה םעיצמב
 בה  הרתכווההיערת צב החת מחלתצותפר ההםניב, וזמחתה בבוד עתנו בשקרום בים רעירואי
. ה זתגראעם  תדותמודהל

 וז מח בלוסיותוכא וןגומעם  הכרותהי פןבאו התיי ולעשהניסיונל בות רהמ תרםליושר ימחוזב הבודהע
 . םהשוני הניימאפ על היילוסוכא לכ ליעגה לתן ניםכיר דלובאיו
  שיש תבוהחשו תלווהמט הייסלואוכ הוליד גול מעודסי ניקת בסור מח שלתתגרוא מתופוקת תיויחו"
".תריווב בד הטהצ  עלמידת צעבל

  ךא, וללה יותוצרפתהב לופיטל ךרדב םיישקו םימוסחמ ויהש קפס ןיא"
  ענומה תורישה תא ונקפיס, תורבודמה תויסולכואל עיגהל ונחלצה

".החלצה שי הייסולכואה לש הנבה שי רשאכו. ןתריצעב ונחלצהו



ולאיזא ימהס' גב
הכהסמל המחלקה הלתנמ

ריאותבה רדשמ- יעודסההלמינ

. חות אהיותל הז,  באמתהוצר היא שהמ שהמ סיהיטהחל21 ה התדולה  ליוםוךמס, 1980 ץקיב

...הריהיסטולכהז ומא

.וסמכתמ אחות הנה1983-נת שמסון ונליב נהדי ותאחי לרספ התבי תרמה בוגסי
 . 1989 נתד שע תהדבועם ושסון נלים בהחולי תבית במיניפ קהחלמה בחל התהדבועאת 

.הבני  שנידונול מקבילוב  ,מרץפול נטיסיסי ב בעלס רקווב, המידבאק הדמלזאת ה ופתק ךהלמב

ה החל, פסוןבוולעוד סי לפרהסת בי תהלמנ, בארי שישו ר"ד עם תקר ומר מהישג מפלאחר,1989 ףסוב
.ודיעס לנוךבחי דשהה חרייקרב

ה הנ כי בודפקית, גברדגול שישור " דדי ית הספר עלבית הלמנת סגניד תפקי לנתהמו, 1991– נתבש

ה מחת והתםשפטימ הדמל, הר הצעינובת נופחתמש לפהרטהצתקופהה ותא ךהלמוב, 2008- נתד שע

 . םניכו סיהולניפול והטי ותחטית בכובאי

פי תו  על הדבוע וותכ האיכתרעמ מה אתוהקי, חיילותיות לאח ת צבאיםקדת הכניהתוה את הל נימהסי

.פסוןד בוולסיעו לרספ התביתקן ב

 ל  תסיטתרבניאועם  ה פעולוףתשיבו, וןפסבוול ודיעספר להסת בית הלמנד תפקי לנתהמו2008 נתבש

".גהפס"ל "בצהה דתוע לתמידהאק תניכתו האת שיקוה באבי

.הוסטרליוא דניוזיל בנוואןקר בתקמר עמסה בוהחל ל שנהת ש"חלל אה יצםניהש אותן שלכןהלמב

 , ודיעס בכות ואירותשיכך לת המערהלמנד תפקי ל הבריאותדמשרב ודיעהסהלנמילה ברע2014 נתמש

.דסיעובפולי הטי טרדהסטנאת עמיהט ולפולהטי צףרל כת ב האחיוש אתפגו לתקרמ ה היה אלםניבש

 ל געמ ה אתהר סגושם, דהסיעוהלנמיבוייש ורכההסמ לקהמחלהת הלמנ ידתפקתה למונ2017- נתבש

 , אלישרב  המוסמכותיות האחעורשי בהיי על שלםיי הלאומםדיע הישגתה לדעוסינוך לחי התלובהשל 

ל  שמידהאקנוף  הסימתוהשלדסיעוב ותניכתוח תפי לםרי אחהמשלמ דירמש עם הדבוע שקיממת רייצ

 . שראל בידסיעו לרספ התיב

"יוכיס םוש ןיא ןוכיס תחקל ילב"



ידרינ שליהעמ' גב

  יתראשה אחותה

  עודסיה תלמנהו

סההד" יואפר זרכמב

"המסלול וות על אתרוז חיתייה,  מחדשיכר דאת בחור לותמנדהזי ה לתנהילו נ"
" הסהד" םולית החשל בי ודיעס להספר-תביל וןאש הרמיקדאהור חזהמת  בוגרהעמלי

.1979  בשנת םרושליבי תריב העהסיטברניאוהו
 

ובהמשך ,  "סההד"ם י החולתיב בםידיל-תיגרוריקת כחלמה בחל התימקצוע הכהרדאת 
ה עמלי תאר מתתואו ידקתפ, ותצו ותאח כהתודב עעם ילובבש תכה קלינירבהדעסקה 

 ות ותפש" כאתהר תואו, עיצוקהמ הך מסעהלמב העלי םוביהאה םדיקימהתפ חדאכ
 ". יד העתור דתהכשרב

ת ה בהנהלחבר ותהיבה1990- שנת בנהי ההי של עמלימקצוע המסעהב, אה הבהתחנה
 ". הבחטי בודיעהס תהלמנ" ידקתפ להנתמו, םכר ןי עסהם הדי החולתיב ביעודהס

.םיהחול תיבב יעודת הסמנהל לונתהמ2010 שנתב
".החהצלק ופו סיעיג רהבהר תיויחוי ו מזלהתמזל"ה  זידך תפקהלמבת שאר מתהעמלי

 . םביכורומ םקשי שעה ריאתג עםה עמליה דוד התמהחההצל עיגורק פוהסי דצ לאך
 א הי תואו, םולי החתבי בםרי האתגעם ותדודבהתמ התנאיה ידועמ החהצלור לקהמ את

.ודיעהס תהל הנותלצו התירו חבתרעז בקרעיה בריבד להחצל, "תהבי"ום  היעד המכנ

 ת בי בודיעהסשל  תעיצוהמק- תושיאנהת  בשרשרהמח יל בותםחעת הטב, היקר היעמל
.ראל ישנתדימ בודיעהס מיי יבר בדתתיעו משמהולי חנוודוע ה היאשר" הסהד" םוליהח

.כךר דבהמשך ותארי ובןייענ, ושרא ך לםחליא ומךועל פ עלך לםדימו נוא

  ,שחדמ רכיד תא רבחול זדמנותהה יל יתנהנ ול"

"ולסלמה ותוא לע רתוזח יתייה



  

למן קניתור' גב
 מרכזב סיעודה הלתנמ

"נהריה" גלילל רפואיה

 ת יואחלס "הבי וםפיצריני מב ביןופיאש, הריהנן"במלב תודאיעת חותכא1975 ברמוב בנהצבהו תרוני
 . תלוומטפ תיו מעשתיוהאח ובכשר, קטן עודיסי ופואירת ווצעם , תיומעש

 ת טומי750- לובקרעם  ול גדואיפ רכזמר לפךהשנח "הבי של תוחופיל ה שותפהתייה םהשני ךהלמב
 . תמוקדת מתיוולוג טכנם וכן חדשיםרותי ושיתקו מחליום הלולכש

 ם תגריא ם שלני שההיו אל. כזמרה של חותתפתהה רקםמ בהגרו אתקצועימה ותשיהאי החותתפתה
 ס קורה במידל, תדוולי'  מחתאחראי תחוא  שלםתפקידי וןמגו בוםד קידצל, תקספו תילה בעשי וםצומיע

ם ניהש ךאורל. עודסיהת הלנמקיד בתפנתהמכ2001 נתמשו, הותאמ אגף תמפקח, תדוילמי
.ני שוןאש רםתאריל לול כםנושאי וןמוד מגולל המשכיה

  של וןאש הרחזור המתא טהקל, תיקהאה וםח ותעודסי הסודות יאת סיעוד לםטינטודס המדלי ילקבמב
ח "הביין  בנהראשו התקשרהמתה ייוהם ליחובתי ב תוששרס"יח תלוייח יוותה לאומיל תרות שינוב
 . תלולמכו תיטאוסברניאו, עודסי לי ספרתבל

1200-כם ליחו התביב םסינת מוםהיו הבליל ובקר ההי מיד תסיעוד בעתידה ור דתשרהכ ושאנ
. םיינליקם כירימד100 ל ובקרי " עםכירמוד שרא נהם לשטינסטוד

 ת בי תא הביאה שבהה הריי העשעלהווגא וקפו סישל הקמו עהושתחב הקידתפאת  מתיימס תרוני
 . תצוינומוב תכוילות באיפעם בצומיעםיהשגלם ליחוה

 ד צל השגרמי י קהחל. היי לעשם נאמניםפישות הל יוה כי הישגהר הופק התלכ ךורשלא ינתימצ תרוני
 וזו  נההקורויעה  הגנהאחרונה הבש, תבו הרתיותכנד הצול, הייהשנ וןבנת לחממל אוהשי, רוםחי מיי

 . תתגראמ נהתה שיי האכן

כמקצוע ציתר האברמהסיעוד  החותבהתפת גאה אני"

 . הרפואי רכז במרהשהנני משאיורשת ובמ משמעותי

."בו וד וגאהבסיע מאמינה אני



יםיסנ השר ר"ד
 ספרה תיב הלתנמ

 ודיעסל מיקדאה

ןולפסוו יתידא ש"ע

 מת שיר, השואה וליצ אבי נלי ישגה, םריגבומה יי ח אתילתחה ל אבחרה בךר בדטתיב התלעת, רינעוב"

 . "חותא" הילמה ההופיע המשיהר סוףב. מהם אחד  אתמודל לורבח ליי עלכי לי מר ואעותצוקמ

ה יי השננהתחה. ץרהא וןצפ בץבוקי בכאחות םדייל לשני אם ההיות בהר שההחל תצועיקמה הכראת ד

 עם  עסקה ווםק המ שלת ההתחדשותנופתה לפטרצ השם, "תצפ עודסיספר לת הבי", עיצוקהמעה סמב

 נו ק האשר םכיליתה, תזירו והדתופיאתיה ה העדתנובל, חה משפתלובעם לייחודיים סית קוריינבה בותפיש

 ם מודילי בכה המשיס"הבי בתהבוד עתנוש25-ךהלמב. בותיתר ב הרעודסיום ה בתחתישוג ורתיוה מומחל

ת חו פאל. בותיתר-בד רעוסי בלישי שאר תומודילי הםאחריולנוך חי בני ושוןאש רארתו לתל קבםיימקדא

 ה שרה בהם פעלת עיצוק המהר הגזתלובוג. נה השלישי בתאם אלו ני שךמהלה בדיל גם אהי, כך מובשח

 ראה הות הניתכת יינב להליאנגולה ניק לוץהח דמשר ועודסי ההלנטעם מ מתיוחולי לשיצאה אהי ובוחהור

.תהלנ מתני סגתפקידעד ל, הספר תבי בםריכי בםתפקידי אהיל מילמקבב. מךפול תוטיב

 ת מיקדהא הללמכ" בסיעוד לג החוראש כםשני3 שךמ בהןכ להריבדל" בוד הכקהחל בנפל"2008 נתשב

 סיעוד הספר ל תביב" עיצוקהמת בי" לבה שה זקידתפ בתום. נוזוו וחתניכתת ייבנ לתפה שותיוהול, "פתצ

. פהחית יטסברני באועודסי בוןאש ראר תותלקבה למדול תצפב

 " הדנד" םנכדיל תאבס וככאם. החתמשפ  גםתפארת להחבהתר וה צמחםרישי העםייקצועמה היי חדצל

 " וןאשקל בתמיקדא ההללמכ"וג בהח אש רתפקיד תא אהיל מ שםארץ הכזמרה לריעם יקי בהלי תבוקבע

. ג"המל  אישורתלקב עד לחוגהתניתוכ תש והגתבכתי בעסקה ויוותהל

  אותו תפקיד,2014-נת בשההחל וןפסולו.  אש" ע לאחיותמיקדהא ס"ה בית כמנהלנוכחי ההת תפקידא

לי הוני הוןסיניה, םניך השהלמ בכשתי שרעיצוק המידע ה שלויצלי מי אפשר": ש ה ככזתארת מאיה

ם ני השךהלמי בתיצר  אותו האישיםסיחהי וןנ סגוייטב לוםק מונתן, םמי הקודתפקידי בכשתי שרניגורהאיו

ה ידי, תסונו ומתיוועצקמ, תבוטום ייס ביד"הבי תא הרמשאי ניא" ."םניגוארדות וסמו, םניממו, םפים כפיע

".תכאח ווהקת תא ומלתגרתא מתקופה בתהה וכעמיכחבר, מיני יכידידיצלה מד עשרא לושנגהאי' ר דלש

  בתכניות הגיוון, דים התלמי העלייה במספרעלפוק  סימלאתשרה 
 . ס"ביהצוות  של המקצועית חותבהתפתוך לתמ יכולתוה, רהההכש



טינק יתמ' גב
  יעודסה נהלתמ

  "שמיר" יאורפה מרכזב

 אי ופ הרכזהמר של יעוד הסתיד מנהלפקאת ת מה עצעלה לבי קו ביוםאת הת אר מתיתמ
.חדכא םייישהאו םיימקצוע ההייבח יותשמעמיום הכ" רימש"

 ם חומיחב של ת רוןמגובה יעמשפכ, שתגהמר ותדימנות הייחודההז אתה התזי ה זידבתפק
 ם ופליהמט ם שלאותרים בדוקיו, פול הטיותכאי העלאת ךר דםנשיא של הםיי חעל

.חתא כםדיעובהו

 את ה ובילהמם עי אשר ותונתכ, הנהגה תכוליו ותימקצועין פגהרשה ל נדיעודהס תכמנהל
 ות כערהה: הםניובי םקיתומר םניוו מגםריאתג עם חתוצל מותדודהתמ לםוליח הת ביתיווצ

 וש מכה בשיותמי וחתפי, םניכו סיהולני וםתח וחתפי, הייטצדקראה ךתהלילאשונה הר
 ד צ לושיאנהאב המש וחתל פיכ לומעל, ודיעס בקרהמח קתהעמ, ותמקדמת ותיולוגטכנב
.תווחרו עןמ לותעולפ

.ותוהצ ורבע" וחה פתתדל" ותינימד שוםייל תיהולי ניסהבתפ האחז ימת
".בתקש זןאו  ותהיב ולקשיהל אפשרי תתמאך , ותקשהבל כ להענ מתת ל ניתןיד תמאל"

:החברם לייע גס למהת נרימה תתפקיד לברומע םיהשנך מהלב
 א וצה ממקצומ בותערנה ל קפתבי פתיחתל-" רירוט" תמסגר בהבנדהת2009נת בש
ות  משפחוייול–" םטובי םעשימ" ל הר גדרעיה תסגרמב הבתנדה–2019ובשנת , יופיאת

.תליכלה ככותמי

  יםשנא םע דתיבע, תועיקצמה רכיד לכ רךואלו זלימ התמזל"
  בילוהל יולתכי חדיבו רכיבד יל ייעוסש, םהמ דתימלש
  גיצילו םליוחה יתב וךתב םותייעמשמ יםכליהת םמיע

"ועיתצקמ רהוצב ודיעסה תא



...תובילומ תגונהימ, מנהלותל דהות


	יא תולהנמ עורתושרופ4ץרמ ,2021להנימ דועיסה–דרשמה תואירב



