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 מתמשכת פעילות שוטפת
מטופלים  33. מטופלים חדשים 91התקבלו  2016במהלך שנת  •

 2015עברו משנת 

. בנוסף ישירים מטופלים 124בשנה סה"כ טופלו במהלך  •
 בני משפחה. 250-התקיים קשר שוטף עם כ

 .32ממוצע המטופלים לאורך השנה נע סביב 
שיצר  שיא רב שנתי –מטופלים בו זמנית  42בקיץ התמודדנו עם 

  גם קושי תפעולי וגם מבחן לגבולות יכולותיו של הצוות. 

משפחות בשלב  שלפעמיות -נמשך קיומן של פגישות יעוץ חד •

 עם צוות מקצועי של ההוספיס טרום טיפול

פורום משפחות אשר יקיריהן בהם התקיים מפגש שנתי של  •
 טיפלנו נפטרו בשנה האחרונה.

התקיימו שישה מפגשים של קבוצת התמיכה לאלמנים ואלמנות  •

 .שבני/בנות זוגם טופלו ע" ההוספיס

חי -בהתאם למסורת שני סטודנטים מהחוג לעו"ס ממכללת תל •
בעבודת ההוספיס כחלק לאורך כל השנה לקחו חלק פעיל 

 ת שלהם.מההתמחות המקצועי

מהפקולטה בצפת קיבלו הכרות והדרכה סטודנטים לרפואה  •

 . והתלוו לביקורי בית בטיפול פליאטיבי

צוות ההוספיס חגג בצוותא את חגי ישראל ובחלקם שיתף  •

 משפחות של מטופלים

 

  

 



  

 למידה ופיתוח צוות
 ( בהנחית פסיכולוגיתsupervisionמפגשי הדרכה ) •

השחיקה של העובדים במהלך ההתמודדות עם דיון מעמיק בנושא  •
 סיטואציות טיפוליות

הדדי שיחות אישיות עם אנשי הצוות להעברת משוב  קיום •
  הפעילות שיפורהעלאת רעיונות ללו

סדנא  :ארציים והחלפת מידע עם עמיתיםתתפות בפורומים הש •

כנס בינלאומי בנושא אובדן לרפואה פליאטיבית בבי"ח הדסה; 
 באילת; יום עיון בפסיכואונקולוגיה; יום ההוספיס ברמב"ם; 

 בניית תכנית עבודה שנתית ובקרה שוטפת על יישומה •

 טיול גיבוש בשילוב הפעלה חברתית •

מפגשי למידה חד חודשיים בסוגיות מקצועיות  –ג'ורנל קלאב  •
 המנוהלים על ידי חברי הצוות

 

 

 
 



  

 עמיתיםשיתוף ידע עם 
 העברת יום השתלמות לצוות מטב צפון  •

 סדרת הרצאות בקורס לווי סוף החיים במכללת תל חי •

 מפגש עם מחלקות הבריאות והרווחה בגולן •

 בהנהלת מחוז צפון מכביהכשרה בטיפול פליאטיבי  הרצאות •
 ובקורס רופאי משפחה בכללית

בסיעוד הדרכה קלינית לאחיות מהקורס להכשרה מתקדמת  •

  ם."אונקולוגי ברמב

 תקיים בראש פינה וזכה לתהודה בקרבהשנתי -דוההעיון   יום •
     הקהילה המקצועית ברחבי הארץ 

           
           

           
           

           
           

           
           

           
   

 
 

 
 

 
 

 

  

 את הצגתכם עמדה הכותרת כגולת

 היא .ובמשפחתה יעל של באמה הטיפול

 אישית חוויה כי, להיווכח הזדמנות פתחה

 לדור יכולות, מפליגה ומקצועיות רגשית

 פתחה היא ,זו את זו ולהעצים זו לצד זו

, דעת מבלי, באולם היושב לקהל

: טיפוסית" הוספיסית" לחוויה הזדמנות

 מבט להישיר, הכאב לעומק באומץ לצלול

, הקושי אף על, ושם נסבל הבלתי אל

 . ועטוף מוחזק לחוש

 



  

 וביקורים אורחים            

"ר זרקא, המנהל הנכנס בבי"ח זיו, נפגש עם צוות ההוספיס, ד •

 שמע על פעילותו
 . החזון שלווהציג את 

 ד"ר זרקא ציין את שתוף 
 הפעולה הפורה והמתמשך

 בין ההוספיס לבית החולים. 

 יגאל לוין, נציג קרן כדורי  •

 מהונג קונג, עשה היכרות עם 

 ההוספיס בישיבת הוועד המנהל.
 זו הפעם הראשונה שקרן כדורי תורמת להוספיס. 

בלת חג ראש קחגג עם הצוות  סילוויאן בארה"ב,דייויד גרוסמן מקרן  •

התרשם  קרן סילוויאן תורמת להוספיס מזה שנתיים. דייויד. השנה

     בשנה הבאה.גם  והבטיח תמיכה  מהפעילות
             
             

             
             
             

             
             

               

  YALEמאוניברסיטת  משלחת •
 בראשות ד"ר דינה שולמן גרין, 

 הגיעה להוספיס ליום הכרות
    ולמידה

 

 

 

 



  

 בקהילההתרמה פעילות 

במושב גבעת יואב התקיימה תערוכת צלמים מהגולן בגלריה  •
 זרעים של צבע. הכנסות התערוכה הוקדשו להוספיס.

 

 

 

 

חוג השחיה האזורי קיים יום של משחים למען ההוספיס  •

 השחיה של שדה נחמיהבבריכת 

קיימו את היריד השנתי אשר בקיבוץ מחניים  בני הנעורים של •

הוספיס גליל עליון ולמכון האונקולוגי הכנסותיו הוקדשו ל
 בבי"ח זיו בצפת.

 

 

 

 

 

 

 

 לאורך השנה הגענו למעל לעשרה •

 צורך הידוקגולן ל-יישובים באזור גליל
 קידום הרישום לעיגול לטובה הקשר ו

הפרטיים לעומת שנת  הוכפל מספר התורמים 2016בשנת  •
  .1,200 -. מספר המעגלים לטובה גדל ל2015

 בשנת 

 

 



  

 תכניות לשנה הבאה
 

על ידי למידה מתמשכת  שימור הרמה המקצועית של הצוות •
 ושיתופי ידע עם עמיתים למקצוע

 לקופות מחשוב בסיס המידע ומערכת הדווח •

 ומשלימות שיתופים עם מערכות טיפוליות מקבילותחיפוש  •

הרחבת פעילות ההסברה והעמקת המודעות בקהילה לנושא  •
 הטיפול הפליאטיבי 

 קידום תכניות להקמת מרכז טיפולי אזורי •
 

 
 
 

 
 

 


