
   מערך מתנדבי שיבא
  המובילהיות חלק פעיל מבית החולים בואו ל

  
שם , בית החולים הגדול בישראל ובמזרח התיכון, הוא השומר-בתל המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

, בארץ ובחו"ל. שיבא הינו מוסד וההוראה המחקר הרפואי, נרדף למצוינות בתחום שרותי הבריאות
ייחודי ודינמי המפגיש מטופלים, צוות רפואי נפלא, חוקרים, סטודנטים, תורמים ומשקיעים מכל רחבי 

  תבל. 
מוביל  ,המרכז הרפואי שיבא, על שני בתי החולים שבו, בית החולים הכללי ובית החולים השיקומי

אוניברסיטת בת הספר לרפואה ע"ש סאקלר בישיבא מסונף לאת הישגי המדע והרפואה בישראל. 
  אחיות ומקצועות רפואה נוספים. אביב ובולטת בו ההשקעה בדור המשך של רופאים, -תל

 אחיות 2,500-רופאות ורופאים וכ 1,300-ם כבתוכ – עובדים 7,000-בית החולים מעסיק למעלה מ
  טיפולית והשיקומית. המחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר ברפואה האבחונית, ה --ואחים 

אלף ניתוחים,  35-בית החולים מדי שנה,  ומתבצעים בו כ ממיליון מטופלים באים בשערילמעלה 
  . אלף לידות 11לצד 

  
המערך את כל תחום ההתנדבות במרכז הרפואי.  המרכז ומובילהגוף הינו  מערך מתנדבי שיבא

המערך לסנכרן תפקיד . של המתנדבים בוץ, הקליטה והשימוראמון על תהליכי האיתור, הגיוס, השי
המטופלים, בית  לשביעות רצוןלבין צרכיהם וכישוריהם של המתנדבים,  בין צרכי המרכז הרפואי

  נדבים עצמם. תוהמהחולים 

  :רלוונטייםהתנדבות התחומי ה

  
 סיוע בעבודה משרדית במחלקות השונות. �
 המחלקות והמרפאות. קבלת קהל בדלפקי  �

, בני משפחותיהם, סיועמתן אוזן קשבת למטופלים ול -ם המטופלים ובני משפחותיליווי והדרכת  �

 בכל שאלה ובעיה. ומענה הדרכה 
, נה הסביבתיתיגייוות הרפואי ועל ההבקרה ופיקוח על הצ -שפוז בקרה ופיקוח במחלקות הא �

 .השונותבמחלקות האשפוז  בקרת חיטוי סביבה ומניעת זיהומים והדרכת מאושפזים ואורחיהם
   ציוד נלווה על מנת לבצע את תפקידם כיאות.יצוידו בהמתנדבים/ות יעברו הכשרה מתאימה ו

עריכת סקרי שביעות רצון בקרב  -עריכת סקרים בקרב מטופלים לשמירה על איכות הטיפול  �

   במרכז. גבוהההטיפול ה, במטרה לשמור על איכות דועו המטופלים, האזנה לחוויותיהם
רזול, חשמל, ריתוך, מחלקות ביה"ח כגון: אינסטלציה, פסיוע בתחזוקה שוטפת ב –אחזקה עבודות  �

   מיזוג אוויר וכו'.
 קטים מיוחדים בטיפול בקשישים וילדים. פרוי �

 
 כישורים נדרשים:

המאמינים במתן טיפול אופטימלי למטופלים  ,בעלי מוטיבציה גבוהה ,מתנדבים/ות אחראים/ות
  ומעוניינים לעבוד עם אנשי צוות ומאושפזים במחלקות השונות של בית החולים. 

ביום  או ,8:00-17:00חמישי בין השעות -אחת לשבוע בימים ראשוןלפחות ההתנדבות מתקיימת 
  . 8:00-13:00שישי בין השעות 

   .חודשי התנדבות 6התחייב למינימום המתנדב/ת מתבקשים ל

  
  לפרטים נוספים:

  מנהלת מערך מתנדבי שיבא סמדר שפי,

03-5303537/4855 ,052-6660741 
Smadar.Shefy@sheba.health.gov.il   

Einav.Guterman@sheba.health.gov.il   

 


