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 1021דין וחשבון שנתי לשנת 

 נהריה-בית החולים לגליל המערבי 

 

 

 :בעלי תפקידים בכירים בבית החולים

 
 .ד"ר מסעד ברהום -          מנהל בית החולים 

 .ד"ר דניאל משה -      ס. מנהל בית החולים 

 .הגב' רותי יפרח -  מנהלת אדמיניסטרטיבית

 .ת קלמןהגב' רוני -    מנהלת שירותי הסיעוד 

 

  

  :רישיון בית החולים לפי מחלקותבפריסת מיטות 

 
                                               23 -פנימית א' 

 23 -פנימית ב' 

 23 -פנימית ג' 

 23 -פנימית ד' 

   23-פנימית ה' 

 23 -פנימית ו' 

                                            33 -גריאטריה 

                                          33 - וגיהאונקול

  31 -כללי  יפול נמרץט

                              4 -טיפול נמרץ נשימתי 

 1 -טיפול נמרץ לב 

                           33 - )ט.נ.לב ביניים( קרדיולוגיה

                                          31 -נוירולוגיה 

                                           31 -נפרולוגיה 

                                                33 -שיקום 

                                         33 -ף אוזן גרוןא

                                           31 -אורולוגיה 

                                        23 -א' כירורגיה 

  32 -כירורגיה ב' 

                                       2 -כירורגית חזה 

 31 -א' אורטופדיה 

 31 -אורטופדיה ב' 

  6 -עמוד שדרה 

 1 -נוירוכירורגיה 

 4 - רורגיהיטיפול נמרץ נוירוכ

 6 -פלסטיקה  ורגיה כיר

 6 -כלי דם 

 33 -עיניים 

 36 -פגים 

 34 -דים וטיפול נמרץ יל

 32 -ילדים 

 4 -טיפול נמרץ ילדים 
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 32 -כירורגית ילדים 

 6 -אורטופדיה ילדים 

 33 -הריון בסיכון גבוה 

 33 -נשים 

 14 -יולדות 

 31 -הדרכת הילד 

 

 660סה"כ = 
 

 

 () ללא ילודים  1021פעילות לשנת 

 

  135126          -קבלות לאשפוז  

 3225421                -ימי אשפוז  

 639.6 - ממוצע מיטות פעילות 

 4.39          -שהייה ממוצעת 

 3365222           -מטופלים במיון 

 315283    -טיפולי המו דיאליזה 

 335211 -טיפולי דיאליזה ביתית 

  

 :תיאור תחומי האחריות של בית החולים
 

  622522-לתי כללי5 היחיד באזור המשרת כשהינו בית חולים ממ הבנהרייבית החולים לגליל המערבי 

יהודים5 נוצרים5 דרוזים ומוסלמים המתגוררים בערים5 כפרים5 קיבוצים5  ממגזרים שונים:תושבים 

מושבים ומצפים. בנוסף משרת בית החולים את חיילי צה"ל המשרתים במוצבים ובבסיסים לאורך גבול 

 . אלף מ"ר בנוי 322מתוכם דונם  323 הצפון. בית החולים משתרע על שטח של

 אלף מ"ר מהשטח הבנוי ממוגן. 33-בעשור האחרון החלו במיגון אגפי בית החולים וכיום כ

 

עמוד שדרה5  ב'5 –ולוגיה5 אורולוגיה5 אורטופדיה א' ו אונק5 גא.א.המחלקות הבאות: בביה"ח קיימות 

 ילדים5 ילדים5 כירורגית ילדים5 ריאטריה5 הדרכת הילד5 ט.נמרץ כללי5 טיפול נמרץ לב5 טיפול נמרץג

נוירוכירורגיה5  כירורגיה פלסטיקה5 דם5–כלי  ב'5א' ו כירורגיה נוירולוגית ילדים5 אורטופדית ילדים5 

יולדות5 חדרי לידה5 עיניים5 הריון בסיכון גבוה5 נשים5  גיה5 נפרולוגית ילדים5 נפרולוגיה ודיאליזה5נוירולו

הרדמה5יחידת צנתורים5 הפריה חוץ מחלקת פנימיות5  שש מחלקותה5 גריאטריפגים5 פלסטיקה5 שיקום5 

 גופית.

  

5 בתחום הפנימי5 האורטופדיבו קיימים חדרי טיפול   3233חדש אשר נבנה בשנת  מוגן לביה"ח חדר מיון

  .ילדיםו נשים

 

 ויחידת תזונה ודיאטה. מרקחת5 בית מכונים5 כמו כן קיימים מרפאות חוץ קיימיםבביה"ח 

 

 אחוזים מהסטודנטים בבית הספר לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר אילן5 שנפתח לפני שנה לומדים 62

 . חלק גדול מצוות הרופאים מרכיב את הסגל הבכיר של המרצים ומנהלי התחומיםהבנהרייבבית החולים 

 בפקולטה לרפואה.

 

רפואיים5  ראעזר5 עובדים פ כוחותמסקטורים שונים: רופאים5 אחיות5  םעובדי 35211-בבית החולים כ

 עובדי משק5 תחזוקה5 שירותים ועובדי מנהל.

 



 
 משרד הבריאות -מדינת ישראל

 נהריה –בית החולים לגליל המערבי
 11222, נהריה 12ת.ד. 

3 

 

 

 :בבית החולים המחלקות והיחידות הרפואיות והפרא רפואייםמנהלי 

          
 ד"ר שי משה

 ד"ר נסאר גטאס

 ד"ר יעקב ורקל

 ד"ר אחמד מוגרבי

 ד"ר פארס נאסר

 עווד ג'מאלד"ר 

 ד"ר עצמון צור

 פרופ' בלה גרוס

 מעון עבריד"ר ש

 ד"ר ויטה ורקל

 ד"ר יבגני קוקויב

 ד"ר אנדרי בראשטר

 ד"ר צבי סגל

 ד"ר לאה אבן

 ד"ר זאב סוניס

 ד"ר יחיאל שוויד

 ד"ר יפים שטארקר

 ד"ר דוד סביצקי

 פליישר - ד"ר ורד שפר

 ד"ר מרדכי בן אלישע

 ד"ר מרסלו שפיץ

 ד"ר נעמי סופר

 ד"ר דב אנגלשטיין

 פרופ' גרשון וולפין

 ד רחמימובד"ר נמרו

 ד"ר יצחק כהן

 ד"ר אלחנדרו ליבוף

 ד"ר שילר משה

 ד"ר אייל סלע

 פרופ' יעקב בורנשטיין

 פרופ' אלה אופיר 

 ד"ר אולג שניידר

 ד"ר נועם גולדשטיין

 ד"ר עמיר בשקין

 ד"ר ג'ק סטולרו

 שחר-ד"ר מנחם בן

 ד"ר הדסה גולדברג 

 ד"ר יהושע קמנץ

 ד"ר גולדפלד משה

 ד"ר סורין פאפורה

 נורמן לברנטד"ר 

 ירדן יונתן-ד"ר סינגר

 ד"ר ז'קלין ירושלמי

 רופ' ציפורה פליק זכאיפ

 מנהל המחלקה לרפואה פנימית א'

 מנהל המחלקה לרפואה פנימית ב'

 מנהל המחלקה לרפואה פנימית ג'

 מנהל המחלקה לרפואה פנימית ד'

 לרפואה פנימית ה' מנהל המחלקה

 ו' מנהל המחלקה לרפואה פנימית

 מנהל היחידה לשיקום

 מנהלת המחלקה לנוירולוגיה ושבץ מוחי

 מנהל המחלקה להרדמה 

 מנהלת היחידה להתעוררות

 מנהל היחידה לאלחוש מיילדותי

 מנהל המכון להמטולוגיה ובנק הדם

 )עיניים( מנהל המחלקה לאופתלמולוגיה

 מנהלת המחלקה לילדים

 מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים

 מנהל המחלקה לכירורגית ילדים

 מנהל היחידה לאורתופדית ילדים

 מנהל היחידה לנוירולוגית ילדים

 מנהלת המחלקה לטיפול מיוחד בילוד

 מנהל היחידה לטיפול נמרץ יילודים

 מנהל היחידה להדרכת הילד

 מנהלת המרכז להתפתחות הילד  

 ל המחלקה לאורולוגיהמנה

 מנהל המחלקה לאורתופדיה א'

 מנהל המחלקה לאורטופדיה ב'

 מנהל המכון לפתולוגיה

 מנהל היחידה לציטולוגיה

 מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד 

 מנהל המחלקה לא.א.ג.

 מנהל המחלקה לנשים ויולדות

 מנהלת היחידה להריון בסיכון גבוה

 מנהל חדר לידה

 ידה למחלות הריאהמנהל היח

 מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם )בפועל(

 מנהל המחלקה לרפואה דחופה

 מנהל המחלקה לאונקולוגיה

 מנהלת המכון האונקולוגי 

 מנהל המחלקה לגריאטריה

 MRIמנהל 

 .C.T מנהל היחידה לטומוגרפיה ממוחשבת

 מנהל המחלקה לרדיולוגיה אבחנתית

 יוגרפיהמנהל היחידה לאנג

 מנהלת המכון לרפואה גרעינית

 מנהלת היחידה לגנטיקה רפואית
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 פרופ' בתיה קריסטל

 ד"ר רונית גירון

 ד"ר אירית וייסמן

 

 

 

 דיאליזה ונפרולוגיהמנהלת המחלקה ל

 מנהלת היחידה לדיאליזה ב'

 מנהלת היחידה לנפרולוגית ילדים

 ד"ר כמאל חסן 

 ד"ר ניקולא מחול

 ד"ר שאול עטר

 ד"ר מרק ברזינס                                     

 ן סלעד"ר רו

 ד"ר יעל זיו

 ד"ר יגאל גרנות

 ד"ר מיכל כרמיאל

 פרופ' אריה איתן

 ד"ר אריה אריש

 ד"ר יורי גרוזובסקי

 ד"ר לאוניד קוגן

 פרופ' זאן סוסטיאל

 פרופ' אמיתי ביקל

 "ר מיכאל וייסד

 

 

 ניאליתומנהל היחידה לדיאליזה פריט

 מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי

 ן הלבמנהל המחלקה לקרדיולוגיה ומכו

 מנהל היחידה לצינתורים

 מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב

 מנהלת היחידה לזיהומים 

 רפואת שיניים וחלל הפה

 מנהלת היחידה לכבד ודרכי מרה

 מנהל המחלקה לכירורגיה א'

 מנהל המחלקה לכירורגיה ב'

 דם -מנהל היחידה לכירורגית כלי 

 מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית

 המחלקה לנוירוכירורגיהמנהל 

 מנהל היחידה לכירורגיה אמבולטורית

 נהל הטראומהמ

 

  מנהלים פרא רפואיים:

 דר' אורי פורשנר

 גב' עדי טולדנו 

 ארצי-מר אבי בן

 מר פסח פסקו

 גב' דפנה פטר

 גב' דורית איטח

 ( אתי שאולPhDדר'  )

 ( תמר סת"םPhDדר'  )

 ( שפרה סלעPhDדר'  )

 מנהל בית מרקחת

 הלת המכון לפיזיוטרפיהמנ

 אחראי המכון לרפואה גרעינית

 טכנאי אחראי מכון רנטגן

 דיאטנית אחראית

 אחראית ריפוי בעיסוק

 המטולוגיה ובנק הדם

 מנהלת גג מעבדות

 מנהלת המעבדה לבקטריולוגיה ומעבדות מחקר
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 רכי התקשרות עם בית החולים:ד
 

 

 טלפון קווי שם תפקיד

 24-9328882 ד"ר מסעד ברהום החוליםמנהל בית 

 24-9328882 ד"ר משה דניאל ס. מנהל בית החולים

 24-9328883 ב' רותי יפרחה סטרטיביתימנהלת  אדמינ

 24-9328812 ב' רונית קלמןה מנהלת מנהל הסיעוד

 24-9328419 זאבי -הגב' הלן מלכה  פניות הציבור

 24-9328328  מרכזיה

 

 

 תקציב בית החולים
   

  3233 
תקציב  - 3232

 המשכי

600,800 587,167.15000 הכנסות 2225  

 485,5005000 487,370.85000 שכר

 36653225222 185,577.15000 קניות

סובסידיה ע"י 
 המדינה

85,780.85000 50,800 2225  

 

 

 

 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות 

 לחוק: 6הציבורית כאמור בסעיף  שלפיהן פועלת הרשות
 

מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי מנכ"ל.  תבית החולים פועל כנגזר

 www.health.gov.il נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות:

נהלים אלו ן בהם הנמצאים בהנהלת בית החולים5 נהלים פנימיים שניתן לעיי כמו כן לבית החולים

 מנכ"ל והנחיות משרד הבריאות. חוזרי5 מבוססים על חוקים

התשמ"א תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית5 הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות5 

3913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.il/
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 מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:

 
 באופן עקרוני ניתן לחלק את מאגרי המידע לשלושה סוגים מרכזיים:

 

 סטרטיבייאדמינ .3

 רפואי  .3

 כוח אדם  .2

 

 

 ויותר מפורט ניתן לציין כי:

 

 מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:

 

   פרטים מזהים ומידע דמוגרפי אודות המטופל5 חיובים ותקבולים בגין אשפוז5 מכתבי קבלה  - ATD א.

 ושחרור כולל עותק אלקטרוני של סיכום האשפוז והמלצות בשחרור.    

 

 נמצאת בשימוש משאבי אנוש5 כספים5 רכש ועוד.  ERP מערכת -מרכב"ה  ב.

 

 רישום5 ניהול ומעקב נתוני שכר עובדים. - מ"מאגר נתונים של מל .ג

 

 מאגר נתונים של נש"מ. .ד

  

מידע נקודתי על שירותים/פעילויות הנעשות במחלקות קיימים מאגרי מידע מקומיים נוספים המכילים 

 5 רכש ואחזקה.השונות

 

 

 דו"ח הממונה על חוק חופש המידע:
 

לפיו דווח כי במהלך שנת  32325דו"ח הממונה על חוק חופש המידע בבית החולים נמסר בראשון לאפריל 

 לא היו פניות לבית החולים בכלל לפי חוק חופש המידע. 3233

 

 -לתקנות חופש המידע 6( בתקנה 21) -( ו32סעיפים )
 

 :קרנות מלגות במימון הרשות ותמיכות שנתנה הרשות

 בית החולים כמוסד ממשלתי5 לא מעניק מלגות ו/או מענקים למוסדות ציבור אחרים.

 


