
 

 

 

 1222דוח שנתי לשנת  -המרכז הרפואי ע"ש ברזילי 
 

פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי  .1

 תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז הרפואי 

 

 

 הנהלת המרכז הרפואי: 

 

 

 שם תפקיד

 פרופ' חזי לוי מנהל המרכז הרפואי

 פרופ' שרר יניב מנהל המרכז הרפואיסגן 

 ד"ר גילי גבעתי סגן מנהל המרכז הרפואי

 הגב' שוש רשף מנהל הסיעוד

 מר צחי כהן מנהל אדמיניסטרטיבי

 הגב' איילת עזריאל מנהל כספים

 כהןהגב' ניצה  מנהל משאבי אנוש

 הגב' איילת קדר דוברת המרכז הרפואי

 עו"ד אייל קרני יעוץ משפטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 שם המחלקה
 פנימית א'
 פנימית ב'
 פנימית ג'
 פנימית ד'
 פנימית ה'

 טיפול נמרץ ביניים
 גריאטריה
 אונקולוגיה
 המטולוגיה
 נוירולוגיה

 טיפול נמרץ לב
 קרדיולוגיה

 שיקום אורטופדי
 ילדים

 טיפול נמרץ ילדים
 טיפול נמרץ בילוד

 כירורגית ילדים
 ילודים

 כירורגיה
 כירורגית כלי דם

 כירורגיה פלסטית
 אורטופדיה

 טיפול נמרץ כללי
 אורולוגיה

 עיניים
 א.א.ג

 פה ולסת
 נשים

 הריון בר סיכון
 יולדות

 נפש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יחידות, מרפאות, מכונים, מעבדות:פירוט 

 טיפולי יום:

 אשפוז יום פנימי

 אונקולוגיה-המטו

 אשפוז יום אונקולוגי

 אשפוז יום ילדים

 אשפוז יום כירורגי

 אשפוז יום נשים

 אשפוז יום פסיכיאטריה

 טיפול יום פסיכיאטריה

 אשפוז יום פסיכיאטריה ילדים

 דיאליזה

 דיאליזה ביתית

 

 מכונים:

 מיילדותי  US, אנגיו, ממוגרפיה, CT ,MRI ,E.V.Pמכון רנטגן: אולטראסאונד, 

 אקו לב

 דופלר

E.E.G 

E.M.G 

 גסרואנטרולוגיה 

 מחלות כבד

 מחלות זיהומיות

 ראות

 אודיולוגיה

 המטולוגיה

 התפתחות הילד

 מכון אורולוגי

 אנדוקרינולוגיה

 גנטיקה 

 נוירולוגיה

 פריון הגבר

IVF 

 נפרולוגיה

 גרעיניתרפואה 

 פיזיוטרפיה

 ריפוי בעיסוק

 צנטורים

 קוצבים

 דיאטה ותזונה

 שירות סוציאלי

 בדיקות תקופתיות

 



 

 

 מרפאות חוץ:

 פנימית                                           

 סכרת

 מניעת מחלות לב וכלי דם

 ייעוץ ראומטולוגיה

 קרדיולוגיה

 שיקום הלב

 אימונולוגיה

 מרפאת כאב

 עור ומין

 פזילה - ילדים

 קרדיולוגיה –ילדים 

 ראות –ילדים 

 נפרולוגיה –ילדים 

 כירורגיה –ילדים 

 כירורגיה

 מרפאה בריאטרית

 מרפאת שד

 מרפאת כלי דם

 פלבולוגית

 פרוקטולוגית

 אורטופדית

 ברך –ארתרוסקופיה 

 כירורגית כף יד

 שיקום אורטופדי

 פצעים קשיי ריפוי

 נוירוכירורגית

 עיניים

 נוירואופטלמולוגיה

 א.א.ג

 פה ולסת

 כירורגיה פלסטית

 נשים

 מרפאה סקסולוגית

 הריון בסיכון גבוה

 ילד ונוער –נפש 

 בריאות הנפש

 מרפאת שיניים בסיכון גבוה

 אלקטרופיזיולוגיה

 אורולוגיה

 פרסונל

 
 
 



 

 

 מעבדות:
 ציטוגנטית

 המטולוגיה

 מיקרוביולוגיה

 פתולוגית

 אימונולוגית

 בנק הדם

 ביוכימיה

 גנטיקה רפואית
 

 רפואיות:-מחלקות פרא
 בית מרקחת

 פיזיוטרפיה

 רפואה גרעינית

 רנטגן

 דיאטה ותזונה

 ריפוי בעיסוק

 שירות סוציאלי

 

 מנהל ומשק:

 איכות ומצוינות

 בטיחות וגיהות

 ביטחון

 ספקים, גביה, שכר –גזברות 

 ועדים

 המחלקה הטכנית

 מודיעין ומערכות קשר

 המחלקה למידע ורישום רפואי

 מערך טקסטיל משולב

 מערכות מידע ומחשוב

 משאבי אנוש

 משק, שינוע, חצר וגן

 משרד קבלה

 ספריה רפואית

 תחבורה

 תקציבים
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : תיאור תחומי האחריות של המרכז הרפואי .2

 . ובחירום בשגרה הדרום תושבי את ומשרת מהקמתו 1691נוסד בשנת המרכז הרפואי "ברזילי" 

 מתקדמים וטכנולוגיות שירותים מפתח שהוא תוך, הנוכחי לגודלו ביובל השנים והגיע והתפתח הלך המרכז

 במקצועות הבאים הדורות את אוניברסיטאי, המכשיר אקדמי למרכז הפך המרכז. בו המטופלים לרווחת

 .הנוספים הבריאות ומקצועות הסיעוד, הרפואה

בית החולים איתן באמונתו כי  אות הציבור.ברי יחד עם שירותייום את שירותי האשפוז עד המאחד המרכז 

האזרח בקהילה נהנה מיתרונות השילוב, ולו רק מעצם העובדה שכתובת אחת משמשת אותו לכל צרכיו 

 הרפואיים והבריאותיים, מלידתו )דרך טיפת חלב( ועד זקנתו )דרך הרפואה הגריאטרית המחוזית(.

הודות לעליה הברוכה מאתיופיה ומדינות רבות ם גבוהים, גדלה אוכלוסיית אשקלון באחוזי ניםהאחרו יםבעשור

  .חבר העמים לשעבר

 בעידן( נוספים חולים בתי כמו) להיאבק נאלץ, הדרומית בפריפריה תושבים 055,555-כ המשרת, החולים בית

 אחריות המטילים, ביותר קשים ובעומסים רבה בצפיפות פועלים אנו. אדם וכוח תשתיות, במשאבים מחסור של

 ללא ומתקדם איכותי לטיפול, העת כל, נדרשים אנו זאת עם יחד. המקצועות בכל, מהעובדים אחד כל על רבה

 מטחי תחת, חירום בעיתות ובחיילים באזרחים לטיפול מיוחד באופן ולהערכות בשגרה בחולים לטיפול, פשרות

 .הטילים

 .למטופלים וביטחון רווחה, קידמה להביא מנת על וטכנולוגי תשתיתי ופיתוח בינוי בתנופת נמצא החולים בית

בימים אלו נמצא  מיטות אשפוז, מעבדות, חדרי ניתוח מרווחים, מרפאות חוץ ובניין אשפוז. 956 במרכז כיום

תח ופ הכירורגי ובתוכו המיון וחדרי הניתוח הממוגניםהקמת בנין האשפוז  בניין אשפוז כירורגי בשלבי בניה.

 בפני המרכז עידן חדש. 

 

המרכז ממוקם בקרבת הגבול עם רצועת עזה ומהווה נקודת פינוי וטיפול יחידה לכל נפגעי הקסאמים בשדרות, 

 אשקלון והסביבה ונפגעי כוחות הביטחון, שנלחמים בחלק הצפוני של גזרת עזה. 

, על כל מגזריו, לקדם את השירות הרפואי ואת פיתוח המוסד הרפואי המרכזחרף הקשיים השכיל צוות 

 בסבלנות רבה ובסובלנות כלפי החולים ומשפחותיהם.

"ברזילי" נמצא בהתפתחות מתמדת והוא מתעדכן באופן תמידי בשינויים המתחוללים בעולם הרפואי ובשטחי 

גוריון ונערכים בו מחקרים רבים בשיתוף עם -מחקר שונים. המרכז מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בן

בארץ ובחו"ל. במסגרת המרכז הרפואי מוצעים לתושבי האזור שירותים נלווים  מרכזים רפואיים אקדמיים

 בתחומי רפואה שונים.

מאגדת  ,פעילות פילנתרופית מסייעתהעוסקת ב –הוקמה עמותת שוחרי המרכז הרפואי "ברזילי"  1691בשנת 

יתור תורמים להרחבת את הרשויות המקומיות והאזוריות, וכן שורה של אנשי ציבור. מטרתה גיוס משאבים וא

 השירותים, רכישת ציוד ומכשור להשלמת תקציב משרד הבריאות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  המרכז הרפואימענה של  .3

לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות  3

 עמם:

 

מענה של המרכז 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על 

העמדת מידע 

לציבור בחטיבת 

המרכזים 

הרפואיים 

 הממשלתיים 

 Meida.hofesh@bmc.gov.il  כוכי שבי

 roxanl@bmc.gov.il  רוקסן קוזקרו ליפט פניות הציבור

 

 

 

 

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי  –יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח  .4

 ההתקשרות עם כל סניפי היחידות: 

 

 טלפון מען למכתבים אתר

www.bmc.gov.il  אשקלון 2ההסתדרות ,

4068387 

80-3476666 

 מידע רפואי לאזרח בלחיצת כפתור:

https://ibarzilai.barzi.health.gov.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :1222ותכנון לשנת  2222סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי לשנת  .5

 הקמת מחלקת פגייה ממוגנת

 שיפוץ והרחבת המכון הנפרולוגי

 הרחבת המכון ההמטולוגי

 הקמת מחלקה כירורגית בבניין הכירורגי

 הקמת מכון לב

 בינוי המחלקה הנוירולוגית והיחידה לשבץ מוחי

 ת יולדותשיפוץ המחלקה הפנימית ה' ומחלק

 מכון גסטרובינוי ושיפוץ תחילת 

 פתיחת מרכז כאב

 שיפוץ חדרי הלידה

 פתיחת המחלקה האורתופדית בבניין הכירורגי

 בשיתוף כיבוי אש פינוי מחלקת אשפוז בעת פגיעת גראד  תרגיל

 שיפוץ מח' פנימית ב' 

 שיפוץ חדרי לידה זמניים 

 שיפוץ מח' עיניים 

 שיפוץ מח' התחבורה 

 העתקה והתאמות בינוי של מכון אקו לב 

 חדרי מרפאות אורתופדיה  4בניית 

 שיפוץ מבנה הסיפרייה הרפואית 

 שיפוץ אולם ע"ש הגר 

 הכשרה למשרדים  –בביה"ס לסיעוד  6שיפוץ ביתן 

 שיפוץ מרתף מרפאות חוץ לטובת דיאליזה זמנית 

 מיגוניות  4הצבת 

שיפוץ והתאמה של מחלקות בית החולים לטובת טיפול בחולי קורונה כולל תשתיות 

 מחשוב 

  6שיפוץ מבנה ר"מ 

 הקמת מרפאת נשים 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 שיפוץ מח' הרכש 

 הטמעת מערכת קמיליון 

 העלאת טלמידיסין 

 העלאת מערכת ניווט ארגוני 

 החלפת מערכת מוניטורים בחדרי לידה 

 וע בנמ"רהעלאת מערכת לניהול שינ

 החלפת מערכת ממ"א 

 העלאת מערכת אל"ה 

 התקנת מערכת לאיכון ציוד בית החולים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 :מספר מיטות 

 מספר מיטות שם המחלקה
 45 פנימית א'
 41 פנימית ב'
 45 פנימית ג'
 41 פנימית ד'
 35 פנימית ה'

 16 טיפול נמרץ ביניים
 39 גריאטריה
 6 אונקולוגיה
 4 המטולוגיה
 16 נוירולוגיה
 4 שבץ מוחי

 1 טיפול נמרץ לב
 9 קרדיולוגיה

 4 שיקום אורטופדי
 61 ילדים

 9 טיפול נמרץ ילדים
 11 טיפול מיוחד בילוד

 9 כירורגית ילדים
 6 טיפול נמרץ ילודים

 36 כירורגיה כללית
 3 כירורגית חזה

 4 כירורגית כלי דם
 4 פלסטית כירורגיה

 69 + אורטופדיה אונקולוגיהאורטופדיה
 16 טיפול נמרץ כללי

 16 אורולוגיה
 11 עיניים
 9 א.א.ג

 9 פה ולסת
 10 נשים

 0 הריון בר סיכון
 49 יולדות

 35 פסיכיאטריה פעילה
 4 שיקום אורתופדי

 61 שיקום כללי
 0 שיקום נשימתי מוגבר

 954 סה"כ
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 הרפואי בשנה החולפת והתקציב לשנה הנוכחית:תקציב המרכז  .6

 

 

 

הכתובות שלפיהן פועל  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות .7

 לחוק: 6המרכז הרפואי כאמור בסעיף 

 היתר בין ביטוי,  לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

 הרשמי האינטרנט באתראלה מפורסמים  וחוזרים נהלים מנכ"ל משרד הבריאות. בחוזרי

  – הבריאות משרד של

www.health.gov.il 

 www.bmc.gov.ilנהלים וחוזרים אלו ניתן למצוא באתר ברזילי: 

 

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת  .8

 : 1881 -הפרטיות, תשמ"א

 מאגר קליני:
 מאגר מידע המכיל מידע רפואי, סיעודי, בדיקות, ניתוחים וכו' אודות מטופלי המרכז

 
 מאגר אדמיניסטרטיבי:

 שכר( –מאגר מידע בנושאי התחשבנות, מאגרי מידע בנושאי כוח אדם )מאגר מל"ם 

 

 קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי: אין .8

תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם  .12

 של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: אין

 

  0202 1020 

  -579,415      705,725- הכנסות

  669,352       651,156 שכר 

  242,836       007,525 קניות

  332,772       152,766 סובסידיה


