
 

 

 

 2019ת נדין וחשבון שנתי לפי חוק חופש המידע לש

 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי 

 

; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים וויחידות הסמך של ו, יחידותיו, אגפיהמרכז הרפואיפירוט מבנה  .1

 .)למשל: תאגיד( מרכז הרפואיבראש אגפים, יחידות סמך ה

 

 תרשים מבנה ארגוני:

 

  הנהלת המרכז הרפואי:

 שם תפקיד

 ניב שרריפרופ'  מנהל המרכז הרפואי

 "ר רון לובלד סגן מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר גילי גבעתי סגן מנהל המרכז הרפואי

 הגב' לימור שיימן מנהל הסיעוד

 מר צחי כהן מנהל אדמיניסטרטיבי

 איילת עזריאלהגב'  מנהל כספים

 הגב' ניצה כהן מנהל משאבי אנוש

 הגב' איילת קדר דוברת המרכז הרפואי

 עו"ד אייל קרני יעוץ משפטי

 

 .כאן לחץ במרכז הרפואי: ויחידות מחלקות

  

http://www.bmc.gov.il/?CategoryID=240


 

 

  :מרכז הרפואיתיאור תחומי האחריות של ה .2

 . ובחירום בשגרה הדרום תושבי את ומשרת מהקמתו 1961נוסד בשנת המרכז הרפואי "ברזילי" 

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

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

 .הנוספים הבריאות ומקצועות הסיעוד, הרפואה

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

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

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

הודות לעליה הברוכה מאתיופיה רבות גדלה אוכלוסיית אשקלון באחוזים גבוהים,  ניםהאחרו יםבעשור

  .ומדינות חבר העמים לשעבר

 עידןב( נוספים חולים בתי כמו) להיאבק נאלץ, הדרומית בפריפריה תושבים 500,000-כ המשרת, החולים בית

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

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

 בעיתות ובחיילים באזרחים לטיפול מיוחד באופן ולהערכות בשגרה בחולים לטיפול, פשרות ללא ומתקדם

 .הטילים מטחי תחת, חירום

 .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. 602 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, 

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

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

 בסבלנות רבה ובסובלנות כלפי החולים ומשפחותיהם.

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

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

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

 נלווים בתחומי רפואה שונים.

פרא  150רופאים,   300עובדי מנהל ומשק,  350אחיות,  720 -כם, מתוכם עובדי 2000 -במרכז מועסקים כיום כ

   מועסקים בקרן מחקרים. 200עובדי לשכת הבריאות,  150רפואיים, 

מאגדת  ,פעילות פילנתרופית מסייעתהעוסקת ב –הוקמה עמותת שוחרי המרכז הרפואי "ברזילי"  1968בשנת 

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

 השירותים, רכישת ציוד ומכשור להשלמת תקציב משרד הבריאות.

 

  



 

 

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

 תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

המרכז אתר האינטרנט של  08-6745555 7830604, אשקלון 2ההסתדרות 

 הרפואי

מידע רפואי לאזרח בלחיצת 

 לחץ כאן כפתור:

 

המרכז מענה של 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על העמדת 

מידע לציבור בחטיבת 

המרכזים הרפואיים 

 הממשלתיים 

 -טליה בן אבי 

 שטיינברג

02-5082522 cen@MOH.GOV.IL-med-Meida 

 

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

 

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל  –, הנותנים שירות לאזרח במרכז הרפואייחידות  .4

  סניפי היחידות:

 אין.

  

http://www.bmc.gov.il/
http://www.bmc.gov.il/
https://ibarzilai.barzi.health.gov.il/
https://ibarzilai.barzi.health.gov.il/
mailto:Meida-med-cen@MOH.GOV.IL
mailto:roxanl@bmc.gov.il


 

 

 :2020ותכנון לשנת  2019לשנת  המרכז הרפואיסקירת עיקרי פעילות  .5

 :מספר מיטות 

 מספר מיטות שם המחלקה

 40 פנימית א'

 41 פנימית ב'

 40 פנימית ג'

 41 פנימית ד'

 40 פנימית ה'

 12 טיפול נמרץ ביניים

 36 גריאטריה

 2 אונקולוגיה

 4 המטולוגיה

 12 נוירולוגיה

 8 טיפול נמרץ לב

 6 קרדיולוגיה

 4 שיקום אורטופדי

 30 ילדים

 6 טיפול נמרץ ילדים

 17 טיפול מיוחד בילוד

 6 כירורגית ילדים

 46 ילודים

 32 כירורגיה כללית

 4 כירורגית כלי דם

 4 כירורגיה פלסטית

 26 אורטופדיה

 12 טיפול נמרץ כללי

 19 אורולוגיה

 11 עיניים

 6 א.א.ג

 6 פה ולסת

 15 נשים

 5 הריון בר סיכון

 46 יולדות

 30 פסיכיאטריה פעילה

 27 שיקום כללי

 5 שיקום נשימתי מוגבר

 602 סה"כ



 

 

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

 .הקמת מכון לב -

 .הבריאותבקרת רישוי של משרד  -

 .אכלוס טיפול נמרץ ילדים -

 .פתיחת מרכז השיקום החדש -

 .פתיחת מרכז כאב -

 .JCI -מבדק הכנה ל -

 .פתיחת המחלקה האורתופדית בבניין הכירורגי -

 .תרגיל מלחמה שע"ח בשיתוף עם פיקוד העורף -

 :יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז 

 .המחלקה לרפואה דחופה –ביצוע סקר שביעות רצון  -

 .העלאה לאוויר של זימון תורים מקוון -

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

 .הקמת מחלקת פגייה ממוגנת -

 .הקמת מחלקה כירורגית בבניין הכירורגי -

 .תחילת פרויקט בינוי המחלקה הנוירולוגית והיחידה לשבץ מוחי -

 .ניתוח מתועשים פתיחת חדרי -

 .שיפוץ המחלקה הפנימית ה' ומחלקת יולדות -

 .שיפוץ והרחבת המכון הנפרולוגי -

 .הרחבת המכון ההמטולוגי -

 .תחילת תכנון העתקת מכון הגסטרו -

 .שיפוץ חדרי הלידה -

 .פתיחה של האספקה הסטרילית -

 

  



 

 

 :2020 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 ממוגנת.הקמת מחלקת פגייה  -

 שיפוץ והרחבת המכון הנפרולוגי. -

 הרחבת המכון ההמטולוגי. -

 הקמת מחלקה כירורגית בבניין הכירורגי. -

 הקמת מכון לב. -

 .תחילת פרויקט בינוי המחלקה הנוירולוגית והיחידה לשבץ מוחי -

 .תחילת תכנון העתקת מכון הגסטרו -

 .פתיחת מרכז כאב -

 .שיפוץ חדרי הלידה -

 .לוגיסטי, פיננסיהטמעת מערכת מזור:  -

 .הטמעת תיק קליני ממוחשב קמיליון  -

 .שיפוץ אולם הגר -

 .שיפוץ משרדי ההנהלה -

 .הרחבת כיתות לימוד בבית הספר לסיעוד -

 .שיפוץ מחלקת פנימית ב' -

 .כאן לחץתקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת:  .7

 .לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .8

 .לחץ כאןתקציב המרכז הרפואי  לשנה הנוכחית:  .9

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת: .10

 אין.

 המרכז הרפואי ת המינהליות הכתובות שלפיהן פועלהמקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיו .11

 לחוק: 6כאמור בסעיף 

מנכ"ל  בחוזרי היתר בין  י,ביטו לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

  – הבריאות משרד של הרשמי האינטרנט באתראלה מפורסמים  וחוזרים נהלים משרד הבריאות.

 .כאןלאתר משרד הבריאות לחץ 

 

 .כאן לחץנהלים וחוזרים אלו ניתן למצוא באתר ברזילי: 

  

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/government-ministries-budget?skip=0&limit=10&office=23
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-state-budget
https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-state-budget
http://www.health.gov.il/
www.bmc.gov.il


 

 

 -, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אהמרכז הרפואיתיאור ומטרות של מאגרי המידע של  .12

1981:  

 מאגר קליני:

 .מטופלי המרכזמאגר מידע המכיל מידע רפואי, סיעודי, בדיקות, ניתוחים וכו' אודות 

 

 מאגר אדמיניסטרטיבי:

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

 

  :המרכז הרפואיקרנות ומלגות שבמימון  .13

 .אין

למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות  המרכז הרפואי תמיכות שנתן .14

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 .אין


