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המרכז  מובילה.  ישראלית  לרפואה  בית  הינו  רבין  רפואי  מרכז 

ניצב  והשרון,  בילינסון  החולים  בתי  את  בתוכו  המאגד  הרפואי, 

בקידמת הרפואה הישראלית, מאז הקמתו בשנת 1936. לאורך 

שנות פעילותו צבר המרכז הרפואי הישגים רפואיים פורצי דרך, 

ודאגה לבריאות  תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של מסירות 

המטופלים. את עיקר הצלחתו זוקף מרכז רפואי רבין להון האנושי 

- אלפי עובדים מחויבים לחזון וערכי בית החולים לפיתוח מצוינות 

בינלאומית, למען רווחתם של המטופלים ובני משפחותיהם. 

מרכז רפואי רבין, הינו בית חולים מוביל של שירותי בריאות כללית 

למומחים  בית  ומהווה  המדינה(,  מאוכלוסיית  מ-53%  )למעלה 

ולטכנולוגיות רפואיות בתחומים מגוונים. המרכז הרפואי קנה 

עולמי בזכות ההון האנושי המומחה, מרכזי מצוינות,  לעצמו שם 

טיפולים חדשניים ומחקר פורץ דרך. כאשר הוא נשען על מסורת 

ארוכת שנים של טיפול רפואי מתקדם, יחס אנושי, גאווה ישראלית 

וערכים אוניברסליים של אהבת אדם ורפואה שוויונית, הוא צופה 

אל עתיד מלא אתגרים.

מרכז רפואי רבין קיבל את ההסמכה המובילה בעולם לאיכות 

 Joint Commission ה-  ארגון  מטעם  חולים  בבתי  ולבטיחות 

באוניברסיטת  לרפואה  לפקולטה  ומסונף   International (JCI)

תל אביב.

< בית חולים שלישוני ומרכז טראומה רמה 1 

< בית חולים ציבורי לכלל אוכלוסיית ישראל מכל רחבי הארץ 

< מתקנים ממוגנים למטופלים ולצוותים מתוך דאגה

לביטחונם האישי

דגש שימת  תוך  המטופל,  פרטיות  על  השומרות  תשתיות   >

על כבוד המטופל ונוחותו

< טכנולוגיות מתקדמות

הפעילות השנתית:

• 1,000,000 ביקורי מטופלים

• 170,000 פניות לחדר המיון

• 30,000 ניתוחים

רבין נולדים בכל שנה במרכז הרפואי  תינוקות   8,000  •

100% מהשתלות  • 70% מהשתלות האיברים בישראל ו-

הריאה מבוצעות במרכז

• כמעט 25% מחולי הסרטן בישראל מטופלים במרכז דוידוף

• בכל אלה מטפלים 4,500 אנשי צוות מסורים

• 20,000 אנשים מגיעים למרכז מדי יום

• 1,080 מיטות

• 50 מעבדות מחקר

מרכז רפואי רבין:
מובילים רפואה ישראלית
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בילינסון והשרון קיבלו ציון 100 בכל מדדי האיכות של משרד הבריאות. 
אנו גאים ומודים לכם, עובדים וצוותים רפואיים יקרים, 

על הישג מרשים ומכובד זה.
תודה לכם ידידי מרכז רפואי רבין על האמון והתרומה לפיתוח מרכזי מצוינות.

בהוקרה,

וחברי הועד המנהל

פנחס )פיני( כהן

יו"ר עמותת הידידים

אורלי מסקין

מנכ"ל עמותת הידידים

בילינסון והשרון 
בתי החולים

הטובים בישראל

משרד הבריאות קבע:

מקבוצת

מרכז רפואי רבין צופה אל עתיד מלא אתגרים. הישגיו הרפואיים והמדעיים מראשית דרכו, מובילים אותו בבטחה אל פריצות הדרך הבאות.

המחויבות להעניק רפואה מעולה ויחס אנושי תמשיך להיות חרוטה על דגלו של בית החולים. עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין פועלת 

מזה כשלושה עשורים למען קידומו של המרכז הרפואי. אנו מודים לכם ידידינו הנאמנים על החלק החשוב שאתם לוקחים במסענו. אתם 

מהווים מקור כוח והשראה. 

פועלים למען קידום חזונו 
של המרכז הרפואי

כוחה של ידידות: ידידי מרכז רפואי רבין



ידידים יקרים,

בריאות  משבר  של  בעיצומו  עדיין  נמצאים  אנחנו  אלה  בימים 

מול  התמודדות  שנת  לאחר  האנושות.  שידעה  מהחמורים 

בחוד החנית של המאבק,  רבין  רפואי  היה מרכז  הקורונה, שבה 

עקבנו  השנה  כל  לאורך  בסיפוק.  אחורה  להביט  יכולים  אנחנו 

מקרוב אחר מסירותם האינסופית של כל הצוותים בבית החולים, 

ולחמנו איתם שכם אל שכם מתוך שותפות מלאה ואהדה רבה. 

נציגי כל  בעבודת תיאום מאומצת בין צוות עמותת הידידים לבין 

מפת  את  לשרטט  הצלחנו  החולים,  בית  של  הפעילות  תחומי 

יכולותינו  כל  את  והפעלנו  הקורונה,  שהולידה  הייחודיים  הצרכים 

הנחוצות   הרפואיות  התשתיות  לחיזוק  המשאבים  את  לגייס  כדי 

החזית של המלחמה  בקו  הנמצאים  הצוותים  על  מירבית  להגנה 

היומיומית בקורונה. 

חולים  לבית  השרון  של  הפיכתו   - רבין  רפואי  מרכז  של  הישגיו 

קרקעי  תת  חולים  בית  והקמת  למופת,  מנוהל  במהלך  קורונה 

אותנו  ומילאו  גדולה  ציבורית  להערכה  זכו   - בבילינסון  לקורונה 

גאווה על השותפות בינינו. דווקא בימים אלה של חירום, כשצוותי 

בית החולים משקיעים את כל כולם במאבק בקורונה, אנו, עמותת 

הידידים, מרגישים חובה גדולה לדבוק בייעודנו כעמותת הידידים, 

בית  של  הרפואית  המצוינות  בטיפוח  אפשרית  דרך  בכל  לסייע 

החולים ולא לוותר על יעדי הפיתוח השאפתניים שהוצבו בפנינו. 

בניהולו של  לקרדיולוגיה  זו החלה הקמתו של המערך  במסגרת 

המערך,  צוות  המערבי.  האשפוז  במגדל  קורנובסקי  רן  פרופ' 

דבר פנחס )פיני( כהן
יו״ר עמותת הידידים

את  להצעיד  ימשיכו  בתחום,  עולמי  שם  בעלי  ורופאים  רופאות 

ובאמצעים  חדשנית  עבודה  בסביבת  חדשים,  לשיאים  המערך 

טכנולוגיים מהמשוכללים ביותר. המערך הוקם בסיועם הנדיב של 

ידידי המרכז ענת וד"ר שמואל חרל"פ, אשר ביקשו לקרוא לו על 

שם עמוס עוז, מגדולי הסופרים בישראל, שזכה להכרה ולאהבה 

בעולם כולו. אנו אסירי תודה על הזכות שניתנה לנו להנציח את 

שמו באחד ממוקדי העשייה החשובים במרכז רפואי רבין.

ידידיי ושותפיי לדרך, חברי עמותת הידידים המסורים והנאמנים 

ומנהלי ועובדי מרכז רפואי רבין. שיתוף הפעולה בין בית החולים 

לעמותה מבוסס על סינרגיה מרגשת של יכולות, מחויבות ונחישות 

המאפשרת לנו לממש את חזוננו המשותף – להיות הגוף המוביל 

בריאותם  קידום  תוך  בישראל  הציבורית  הבריאות  מערכת  של 

משרד  של  האיכות  מדדי  המדינה.  אזרחי  כלל  של  ורווחתם 

הבריאות שבהם ניצב מרכז רפואי רבין במקום הראשון הם ביטוי 

נוסף וחשוב להצלחת בית החולים. תודה גדולה שמורה לשותפינו 

היקרים בהנהלת בית החולים בניצוחו של ד"ר איתן וירטהיים. אני 

פורום  חברי  מכם,  ואחד  אחת  לכל  הלב  מעומק  להודות  מבקש 

עמיתי בילינסון,  תורמים ושותפים לדרך. תודה על ההתגייסות, על 

הנתינה, על הלב הגדול והמסירות הראויה לכל שבח. אני מבקש 

הגשמת  למען  מזמנם  המקדישים  המנהל,  הועד  לחברי  להודות 

חזונו של מרכז רפואי רבין. וכמובן לצוות העמותה בראשותה של 

המנכ"לית אורלי מסקין.  

פנחס )פיני( כהן
יו״ר עמותת הידידים
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ד״ר איתן וירטהיים
מנהל מרכז רפואי רבין

שלום רב,

בשנה האחרונה צפיתי בכם, אנשי מרכז רפואי רבין, בהשתאות. גם אני, שמכיר אתכם 

שנים רבות, לא שיערתי את הכוחות והיכולות הטמונים בכל אחת ואחד מכם. השרון, 

על פי בחירת משרד הבריאות, היה בית החולים הראשון בארץ שהוסב לקורונה. הוא 

מילא משימה לאומית זו באופן מופתי, בלמידה תוך כדי תנועה, בנחישות ובמסירות עד 

לעמידה בכל היעדים. בבילינסון הוקם מתחם אשפוז תת קרקעי לחולי קורונה במהלך 

שכולו יוזמה, מקצוענות ויצירתיות. 

הקורונה תובעת מאיתנו משאבים אדירים, אך אינה משכיחה מאיתנו את  אתגרי העתיד.

2040( בביקוש  יביא לעלייה של כ-40% )בשנת  הגידול הצפוי באוכלוסיית האזור 

אשפוז  מתקני  בפיתוח  להשקיע  להמשיך  מחויבים  אנחנו  רבין.  רפואי  מרכז  לשירותי 

וטיפול, בידע ובהצטיידות כמו גם במחקר, שהוא נדבך מרכזי שעליו מושתתת המצוינות 

הרפואית שלנו.

המערך לקרדיולוגיה ומרכז המוח החדשים הם שני מרכזי מצוינות שיאפשרו לצוותים 

הרפואיים שלנו להעניק טיפול רפואי מעולה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אליהם אנחנו 

מחויבים בחזוננו כמרכז רפואי מוביל. האגפים החדשים יקומו הודות לנדיבותם של ידידי 

רואים בהתגייסותם למעננו לא רק דלק  אנו  בית החולים, המלווים אותנו כל השנים. 

המניע את גלגלי מרכז רפואי רבין, אלא גם ביטוי להערכה ולהוקרה של עשייתנו. מכך 

אנו שואבים את הכוח להמשיך.

אני רוצה לחזור ולהודות לענת ולד"ר שמואל חרל"פ על נדיבותם הגדולה, ליו"ר העמותה 

ולאורלי  הידידים המופלאה,  והמדרבן של כל חבורת  פיני כהן שמהווה את הכוח המלכד 

מסקין מנהלת העמותה על עבודתה המסורה ויכולתה לקשור את כל הקצוות יחד. תודתי גם 

ליוחנן לוקר- יו"ר הכללית ופרופ' אהוד דודסון מנכ"ל הכללית, על תמיכתם בפיתוח ביה"ח. 

גם השנה קיבל מרכז רפואי רבין ציונים גבוהים במיוחד בכל מדדי האיכות הנבדקים 

על ידי גורמי הסמכה שונים.  שוב ושוב אנחנו מקבלים אישור כי ההצטיינות שלנו היא 

עבורנו סטנדרט גם בשגרה, לא רק בעתות חירום. זהו הישג משותף לכולנו, עובדות, 

עובדים, חברי הנהלת המרכז וידידי המרכז. הגענו אליו בזכות שיתוף פעולה, דבקות 

בערכים משותפים וחברות אמת. אני גאה להיות חלק מעשייה מפוארת זו.

דבר ד״ר איתן וירטהיים
מנהל מרכז רפואי רבין
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השנה החולפת, שנת משבר הקורונה, הטילה על שירותי בריאות כללית, כמערכת בריאות 

מובילה, משימות של שמירת חיים והצלת חיים  בקנה מידה לאומי. כמו כן, היא חייבה 

את כולנו לגמישות, למידה וחשיבה יצירתית. מרכז רפואי רבין, כספינת הדגל של הקופה, 

היווה בהתנהלותו במשבר מופת של יכולות רפואיות ומקצועיות. שני בתי החולים הגיעו 

יכולת עמידה במשימות חירום בכל היקף, והשרון,  להישגים מרשימים. בילינסון הוכיח 

במעבר לתפקוד כבית חולים קורונה, רשם פרק ביסודות ניהול רפואי בזמן משבר.  

שמו של מרכז רפואי רבין הולך לפניו ואל שירותיו נדרשים מטופלים מכל רחבי הארץ. 

המוניטין שיצאו לו שבים ומקבלים אישור גם במדידות אובייקטיביות. השנה זכה המרכז, 

על שני בתי החולים שלו, לציונים הגבוהים ביותר בכל מדדי האיכות הנמדדים על ידי 

משרד הבריאות, והוכר רשמית כבית החולים הטוב בארץ. אני מברך את מנכ"ל מרכז 

רפואי רבין ד"ר איתן וירטהיים ואת כל צוותי המרכז על הישג מדהים זה, שהוא תוצאה 

של השקעה, מסירות ואמונה בדרך.

הרפואי.  המרכז  של  ולתורמים  הידידים  עמותת  חברי  לידידינו  להודות  גם  רוצה  אני 

ובעיקר ליו"ר העמותה מר פיני כהן, ידיד אמת, הנענה לכל אתגר יחד עם אורלי מסקין, 

הקשב  החברות,  רבין,  רפואי  מרכז  למען  המבורכת  בעשייתכם  העמותה.  מנכ"לית 

והראיה למרחקים, אתם מעניקים לצוות בית החולים רוח גבית להמשיך במשימותיו. 

הדופן,  יוצאת  תרומתם  על  חרל"פ  שמואל  ולד"ר  לענת  מכאן  נשלחת  מיוחדת  תודה 

אשר תאפשר למרכז רפואי רבין קפיצת מדרגה נוספת ברמת השירות הרפואי  בתחומי 

הקרדיולוגיה והנוירוכירורגיה.

ולהשראה.  לגאווה  מקור  כללית,  בריאות  בשירותי  עבורנו,  מהווה  רבין  רפואי  מרכז 

כמנכ"ל הקופה אני מבטיח כי מחויבותנו ותמיכתנו יהיו נתונות לו תמיד, למען המטרה 

המשותפת של קידום הבריאות והשירותים הרפואיים בישראל.

דבר פרופ׳ אהוד דודסון
מנכ״ל כללית

פרופ׳ אהוד דודסון
מנכ״ל כללית
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< גל ראשון
בית-חולים השרון – עם פרוץ משבר הקורונה במרץ 2020, לבקשת 

משרד הבריאות, הוסב השרון לבית חולים קורונה, היחיד בישראל 

שהוקדש כולו לטיפול בחולי קורונה. בית החולים הקדיש את כלל 

המשאבים העומדים לרשותו לטובת היערכות והתארגנות מיטבית 

ימים  כ-10  בתוך  הושלם  המורכב  המהלך  הנגיף.  בחולי  לטיפול 

ותפקד במשך כחודשיים כמרכז לטיפול בחולי קורונה, עם 200 

מיטות, 40 עמדות הנשמה ו-1,000 אנשי צוות. בעמידתו באתגר, 

בזכות מנהיגות, יצירתיות ודבקות במטרה, הוכיח בית החולים כי 

היה ראוי לאמון הציבורי שניתן לו. עם סיום משימתו בגל הראשון, 

חזר בית החולים לתפקוד רגיל ומלא.

< גל שני
בבילינסון הוקם מתחם חירום ל-200 מיטות טיפול לחולי קורונה, 

המצויד במיטב הטכנולוגיות לטיפול נמרץ בחולים קשים. במקביל, 

קורונה  לחולי  טיפול  להעניק  ממשיך  השרון  חולים  בית  צוות 

כדי  בחזית  לעמוד  ממשיך  רבין  רפואי  מרכז  ייעודית.  במחלקה 

אלו  מטופליו,  לכלל  רבה  במסירות  בריאות  שירותי  להעניק 

הרפואיים  הצוותים  הקורונה.  בנגיף  שנדבקו  ואלו  שבשגרה, 

ואנו  הטיפול  עומס  עם  ובמסירות  בנחישות  יום-יום  מתמודדים 

מלאי הערכה. 

אומרים תודה זמן קורונה
לצוותים

הרפואיים
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אות יקיר מרכז רפואי רבין
לענת וד"ר שמואל חרל"פ

אנו נרגשים לתת את אות יקיר מרכז רפואי רבין לשנת תשפ"א לענת וד"ר שמואל חרל"פ ידידינו היקרים,

על פועלכם לפיתוח מרכזי מצוינות במגדל האשפוז החדש אשר מוקם בבית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין.

תודה על תרומתכם המשמעותית לפיתוח המערך לקרדיולוגיה בניהולו של פרופ' רן קורנובסקי, ע"ש עמוס עוז.

והמחלקה לנוירוכירורגיה בניהולו של ד"ר שגיא הרנוף, ע"ש עו"ד, ד"ר משה שקל.

בתרומתכם אתם שותפים לקידומו של מרכז רפואי רבין, למתן רפואה איכותית ומתקדמת,

למען רווחתם של המטופלים ובני משפחותיהם. 

בנדיבותכם האישית, במחויבותכם הבלתי מתפשרת, בשאיפתכם לקידום רפואה ציבורית בישראל,

אתם מהווים דוגמא ומופת לקהילה ואנו מוקירים את דרככם עד מאוד. 

" אי אפשר לחנך לאהבה, לא לאהבת הארץ ולא לאהבת הנוף,

באהבה אפשר להדביק את הזולת.."

עמוס עוז

ברגשי כבוד,

פנחס )פיני( כהן
יו"ר עמותת הידידים

ד״ר איתן וירטהיים
מנהל מרכז רפואי רבין
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מנכ"ל קופת חולים כללית, פרופ' אהוד דודסון, יו"ר עמותת הידידים, 

מר פיני כהן, מנכ"ל בית החולים, ד"ר איתן וירטהיים, מנהל המערך 

לקרדיולוגיה, פרופ' רן קורנובסקי, מנכ"לית עמותת הידידים, הגב' 

אורלי מסקין, נילי עוז, פניה, גליה ודניאל, גבירותיי ורבותיי.

פילנתרופיה, נדבנות בלשוננו, מיטלטלת בין שתי גישות מנוגדות: 

התרבות האמריקאית והמסורת היהודית. התרבות האמריקאית, 

תרומות  מעודדת   ,)Charity( וצדקה  מקפיטליזם  ניזונה  אשר 

לעצמם  רואים  אמריקאים  הון  בעלי  אחד,  מצד  עצמית.  והנצחה 

נתפסת  פילנתרופיה  במקביל,  לקהילה.  לתרום  חברתית  חובה 

כזירה של הפגנת עוצמה כלכלית. פילנתרופים אמריקאים מנהלים 

משא ומתן על גובה תרומתם ועל התמורה שיקבלו עבורה: קריאת 

גם  מקובל  ומיקומן.  האותיות  גודל  שמם,  על  ופרויקטים  בניינים 

ליחצן את היקף התרומה, למען יראו וגם ייראו.  

נדבנות  של  היהודית  המסורת  האמריקאית,  התרבות  לעומת 

עומדת על ההפך הגמור. ביהדות, נדבנות מעוגנת ב'מתן בסתר', 

כבודו  ובשמירת  בנתינה  ממוקד  שכולו  אלטרואיסטי  מעשה 

גבירים.  לחסדי  שנזקק  כמי  ברבים,  שמו  יולבן  לבל  הנצרך,  של 

שני  בעל  מטבע  היא  שנדבנות  להבין  היטיבה  היהודית  המסורת 

הנדבה  את  להעלים  מבקש  בסתר'  'מתן  ונדבה.  נדיבות  צדדים: 

ולהעצים את הנדיבות. 

מבניות.  חולשות  חושפות  והיהודית,  האמריקאית  הגישות,  שתי 

מאחר  לשמה.  מאשר  יותר  לשמם,  עושים  אמריקאים  הון  בעלי 

באנדרטאות  מסתפק  חלקם  פירמידות,  לבנות  יכולים  שאינם 

של הנצחה עצמית. בכך הם מחצינים מה שהייתי מכנה, 'תסכול 

פרעוני'. בנוסף, הנצחה אישית, מטבעה, תוחמת את היקף התרומה 

למעגל המשפחתי של התורם. פרט למשפחת רוקפלר, אין לאיש 

מצמצמת  אישית  הנצחה  במנהטן.  רוקפלר  למרכז  לתרום  עניין 

המערך לקרדיולוגיה ע״ש עמוס עוז
מעבר  התורמים  מעגל  את  להרחיב  האפשרות  את  ומגבילה 

למשפחה. ביהדות, המסורת של 'מתן בסתר', בהיותה אנונימית, 

מסכלת כל אפשרות למנף את הנתינה מעבר למטרה שלשמה 

ולפיכך,  כך,  על  יידע  לא  אחד  אף  בסתר,  נותן  אתה  אם  ניתנה. 

צורך  לפיכך,  יש,  עצמה.  לתרומה  מעבר  דבר  להשיג  תוכל  לא 

להתמודד עם החולשות המבניות של שתי הגישות לפילנתרופיה, 

האמריקאית והיהודית, ולהציע להן מענה.  

לפילנתרופיה פרטית: הנצחה של  מודל שונה  אני מבקש להציע 

דמויות מופת, לא כמטרה בפני עצמה, אלא כאמצעי וסיוע להשגת 

עצמה,  התרומה  היעד של  חברתית:  יעדים של תשואה  שלושה 

והמינוף  המופת  דמויות  של  הערכים  לאור  שלה  החינוכי  המינוף 

הכלכלי שלהן להרחבת מעגל התורמים.  דמות המופת שאשתי, 

ורענו  ידידנו  היא  הקרדיולוגי  המערך  להנצחת  בחרנו  ואני,  ענת, 

דמותו של  סבורים שהנצחת  אנו  ז"ל.  עוז  עמוס  הסופר  האהוב, 

של  החברתית  התשואה  יעדי  שלושת  למימוש  תסייע  עמוס 

שנית,  הקרדיולוגי.  המערך  של  הרפואי  היעד  ראשית,  התרומה. 

המימד החינוכי והערכי של מורשת עמוס עוז. ולבסוף, תרומתנו 

ממונפת כלכלית בסיועה של קופת חולים כללית אשר התגייסה 

להנפת משקל פיננסי כבד אף יותר. על כך תודתנו, כמובן מעומק 

הלב, לפרופ' דודסון, מנכ"ל הקופה.  

מכך,  פחות  לא  אך  ישראל,  סופרי  בכיר  כידוע,  היה,  עוז  עמוס 

המדיני  בריאליזם  אדם,  אוהב  בהומור  בשנינותו,  החדים,  בניסוחיו 

שלו ובעמדותיו המוסריות, עמוס יצק שפיות לשיח הציבורי בישראל. 

קולו חסר היום יותר מאי-פעם, אך קטונתי מלקשור כתרים לראשו. 

עמוס היטיב לבטא את עצמו בלשונו המושחזת ובניסוחיו החדים. 

ד"ר שמואל חרל"פ

עמוס עוז )1939-2018(



2005
השתלת 

גנים לטיפול 

במחלות לב

2007
השתלת 

ריאה 

מתורם חי

2002
השתלת תאי 

גזע בלב

2004
השתלת לב 

מלאכותי נייד

2001
ניתוח לב 

בסיוע 

רובוט

1968
השתלת לב 

)החמישית 

בעולם(

1995
השתלת לב 

מלאכותי

1953
הקמת מכון 

הלב הראשון 

בישראל

2020
ניקוי אונת ריאה 

של חולה סרטן 

והשתלתה מחדש

2020
 V-LAP חיישן

מושתל המשדר 

ל"ענן"

2019
השתלה ראשונה 

HM3 LVAD של

בילד

2018
השתלת קוצב 

לב ודפיברילטור 

ללא אלקטרודות

2013
שימוש בסטנטים 

מתכלים

2012
TAVI במסתמים 

כירורגיים אאורטליים 

ומיטרליים שתפקודם 

נפגם

2010
הליך "מיטרה 

קליפ"

2008
השתלת מסתם 

אבי העורקים 

(TAVI)

ציוני דרך ברפואת הלב
לראשונה בישראל במרכז רפואי רבין:

מרכז הלב אשר מוקם בימים אלה במגדל האשפוז החדש, כולל 

את המערך לקרדיולוגיה על שם הסופר עמוס עוז, בניהולו של 

פרופ' רן קורנובסקי; את המערך לניתוחי לב וחזה, בניהולו של 

רב- חדשני,  מרכז  מתקדמים.  ניתוח  וחדרי  ערבות;  דן  פרופ' 

תחומי, לטיפול ולמחקר מתקדם, המציב את המטופל במרכז. 

המרכז יקיף את כלל תחומי רפואת הלב וכלי הדם במתחם אחד. 

צוות מרכז הלב מחויב למטופלים ושואף לטפל בהם באמצעות 

הקרדיולוגיים  הצוותים  טכנולוגי מתקדם.  וציוד  חדישות  גישות 

והכירורגיים המומחים של מרכז רפואי רבין עובדים כ"צוות לב" 

בשיתוף פעולה הדוק, במטרה להעניק רפואה מותאמת אישית 

לכל מטופל. 

ה-21,  המאה  תוך  אל  רבין  רפואי  מרכז  של  התקדמותו  עם 

החדשים, שמציבים  לאתגרים  מענה  מתן  עם  להתמודד  עלינו 

קצב  מתמדת.  טכנולוגית  והתפתחות  הדמוגרפיים  השינויים 

מהממוצע  בהרבה  גבוה  פתח-תקווה  באזור  האוכלוסייה  גידול 

בדרישה   40% של  גידול  היא   2035 לשנת  התחזית  הלאומי. 

למיטות אשפוז ובמספר הביקורים במרפאות.

הקמת מרכז הלב במרכז הרפואי רבין

אתגרי העתיד

מסורת של מצוינות
רפואת לב בישראל – עובדות ומספרים

< מחלות לב הן גורם התמותה השני בשכיחותו בישראל: 

14.6% ממקרי המוות בשנה ו-19.3% בקרב הקשישים.

< הסיכון לחלות במחלת לב וכלי דם במשך החיים גדול 

מ-50%.

הגיל  שנה.  כל  לב  מהתקפי  סובלים  אנשים   20,000 >

הממוצע הוא 64 לגברים ו-72 לנשים.

לב ממחלות  התמותה  את  להפחית  הצליחה  < ישראל 

הוא  בישראל  לב  ממחלות  התמותה  ושיעור  ב-50%, 

השיפור  לזכות  נזקפת  זו  הצלחה  בעולם.  הנמוך  השני 

הרפואי  הטיפול  ברמת  ההתערבויות  באיכות  הדרמטי 

הראשוני ולטיפולי החירום בלב.

< יחד עם זאת, מחלות לב הן עדיין אתגר מרכזי ברפואה, 

ולפגיעה   גורמות למחלות כרוניות משמעותיות  והן 

באיכות החיים.
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המוסדות  מבין  והבולט  הגדול  הוא  לקרדיולוגיה  המערך 

הקרדיולוגיים בישראל. המערך מוביל באבחון ובטיפול במחלות 

בחתירה  וא-פולשניות,  פולשניות  בשיטות  קרדיו-וסקולריות 

להצלת חיים ולמתן איכות חיים. בראש המערך עומד פרופ' רן 

קורנובסקי, קרדיולוג בעל שם עולמי, נשיא האיגוד הקרדיולוגי 

בישראל בעבר, פרופסור מן המניין בחוג לקרדיולוגיה בפקולטה 

לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

יחידות המערך כוללות צנתורי לב, אלקטרופיזיולוגיה, קוצבי לב 

וקרדיולוגיה גרעינית. צוות המערך מבצע כ-4,800 התערבויות 

השתלות  וכ-180  אלקטרופיזיולוגיה  הליכי  כ-600  לבביות, 

מסתם אבי העורקים )TAVI(. יותר מ-65,000 מטופלים מבקרים 

ברשת מרפאות המומחים המקיפה שלו.

המערך לקרדיולוגיה

המערך לניתוחי לב וחזה, הינו הגדול והמוביל בישראל. בראש 

פרופ' דן ערבות, מנתח לב וחזה נודע, פרופסור  המערך עומד 

האיגוד  יו"ר  לשעבר  בטכניון,  לרפואה  בפקולטה  קליני  חבר 

המערך  של  המומחים  צוות  וחזה.  לב  לכירורגיית  הישראלי 

מבצע למעלה מ-1,150 ניתוחים בשנה: ניתוחי לב, ריאות, בית 

מניתוחי הלב הפתוח  מ- 30%  גדולים. למעלה  דם  וכלי  החזה 

מכלל   100% ו-  הלב  השתלות  של  מרביתן  את  בישראל, 

הליכים  ובביצוע  בחדשנות  מוביל  המערך  הריאה.  השתלות 

 )LVAD( מצילי החיים מתקדמים כגון: השתלות לב מלאכותי נייד

הניתוח  ייעודי לאחר  הצוות המסור מעניק טיפול תומך   .ECMO-ו

בכדי להבטיח החלמה מיטבית.

המערך לניתוחי לב וחזה

המערך לקרדיולוגיה

המרכז הישראלי המתקדם והמוביל למחלות לב וכלי דם.

וכלי דם, לטיפול טכנולוגי  לב  המרכז המוביל למניעת מחלות 
מתקדם ולמחקר.

המרכז המוביל לשיתוף פעולה בינלאומי עם מרכזי הלב 
הטובים בעולם.

המרכז המוביל לחדשנות ויזמות רפואית.
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חזון מרכז הלב
במגדל האשפוז החדש



מגדל האשפוז החדש בחזית
בית חולים בילינסון

המגדל החדש בבית חולים בילינסון ששטחו 64,000 מ"ר, כולל את 

המרכז לרפואה דחופה ולטראומה ע"ש חוסידמן בקומת הקרקע, 

המשמשת  תת-קרקעית,  וחניה  ציבוריים  מתקנים  עם  גלריה 

כמתקן טיפול נמרץ עם 200 מיטות באירועי חירום ומלחמה.

מרכז הלב משתרע על פני שטח של 14,000 מ"ר, בשלוש קומות. 

הוא ירכז תחת קורת גג אחת את כל שירותי הקרדיולוגיה וניתוחי 

הלב והחזה של מרכז רפואי רבין, ובקומה נוספת שלושה חדרי 

ניתוח חדישים. עיצוב המרכז מבוסס על דגמי התכנון החדישים 

ביותר, בדומה למרכזים מובילים בעולם, בדגש על בטיחות ועל 

פרטיותם וכבודם של המטופלים. מיקום המרכז מעל חדר המיון 

החדש, יאפשר הגעה מהירה לצנתורים וניתוחים דחופים. 

מרכז הלב החדש
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העתיד כבר כאן

תכנית המגדל

< 10 קומות של רפואה מתקדמת 

< מרכז לב

< מרכז מוח

< חדרי ניתוח

 MRI יחידת >

< מחלקות אשפוז

< יחידות טיפול נמרץ

< מתקנים ציבוריים



המערך לקרדיולוגיה
ע״ש עמוס עוז
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המערך לניתוחי 
לב וחזה

< יחידת טיפול נמרץ לב

< מחלקת אשפוז לב

< היחידה לצנתורי לב התערבותיים

< המרכז לאקו לב ולדימות, רפואה גרעינית,

  CT ,לב MRI 

< המכון לאלקטרופיזיולוגיה לבבית וקוצבי לב

< המרכז למומי לב במבוגרים

< היחידה לשיקום הלב

< היחידה לאי ספיקת לב ולהשתלות לב

< מרפאות לב

< אשפוז יום

< גנטיקה של הלב

< מרפאת לב האישה

< יחידת טיפול נמרץ ניתוחי לב והשתלות ריאה

< מחלקת אשפוז ניתוחי לב

< יחידת חדרי ניתוח, חדר ניתוח היברידי 

< המחלקה לכירורגית חזה

< היחידה להשתלות לב וריאה ומכשירים תומכי לב

< היחידה לניתוחי לב זעיר פולשניים

< מרכז למחקר קליני וחדשנות לבניית ידע 

באמצעות מחקר ו״ביג דאטה״ ולתרגום הגילויים 

לטיפול מתקדם
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שותפים לעיצוב העתיד

מעצבים עתיד

64,000 מ״ר 10 קומות    המגדל החדש בבית חולים בילינסון   

המערך לקרדיולוגיה על שם עמוס עוז              נתרם

14,000 מ״ר 3 קומות + חדרי ניתוח   מרכז הלב      

4,000 מ״ר קומה אחת    קרדיולוגיה קומה א     

5,000 מ״ר קומה אחת    קרדיולוגיה קומה ב     

4,000 מ״ר קומה אחת    המערך לניתוחי לב וחזה    

1,000 מ״ר שלושה חדרי ניתוח   יחידת חדרי ניתוח לב וחזה*    

הוקרהגודלשטח

הפרטים המצוינים בטבלה והתמונות הינם לשם המחשה בלבד* החלק היחסי בתוך אגף חדרי הניתוח כולו                             



גוטמן, זאב  ברק,  נאוה  נתן,  בר  יוסף  עמרם,  בן  אליהו  אדלר,  ראובן  חן,  אבן  זאב  יו״ר,  כהן  )פיני(  פנחס 
עו״ד סתוי דבש, עו״ד ראובן הלר, שלוה הסל, אבי הראל, ד״ר שרה זיו, ניר זיכלינסקי, שמעון טופור, תמר יסעור,
רחל לימון, יורם פטרושקה, אביבית פלג, עו״ד רו״ח דניאל פסרמן, רו״ח דורון קופמן, יובל רבין, אורלי מסקין מנכ״ל.
נציגי מרכז רפואי רבין: ד״ר איתן וירטהיים, אלי דרייפוס, ריקי זטלנד, ורד קויטל. ועדת ביקורת: רו״ח ולנטין היינס,
רו״ח העמותה: מנשה קנובל, שי פרומוביץ׳. מבקר פנים: אריה ברסקי.  רו״ח דני קליק, פרופ׳ אבנר רוטמן. 

יועץ משפטי: עו״ד גדעון פישר, עו״ד רם תורן.
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גלית נעמן, ויקי רחמני, ענת יעקובסון, עופרה פרטוש, 
כלנית אהרונסון, בר קליין ונגה שפירא

צוות עמותת הידידים

חברי הועד המנהל

תודה לשותפים לדרך



תודה לתורמים למיגור הקורונה ולהקמת מרכז הלב

קבוצת

 עוצמה של בנייה
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תודה לתורמים למיגור הקורונה ולהקמת מרכז הלב

ענת וד"ר שמואל חרל"פ

חוה ושמעון טופור ברוריה ודודי ויסמן

רוזלינד ושמואל ברכפלד
 Dina and Raphael Recanati

Family Foundation
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יחד אתכם 
נפעל למען 
הצלת חיים

ידידי מרכז רפואי רבין

ז׳בוטינסקי 39, פתח-תקוה, 4941492 

טל. 03-9377216, פקס. 03-9240398

rmcfriends@clalit.org.il  דוא״ל

www.rmcfriends.com  אתר




