עמוד 1

מאות מנשות אשדוד

של

חוויתי
למעלה

מ400 -

אשדוד

מנשות

השתתפו נכנס ייחודי שנערך בידי המ־
$TS1$המרכז$TS1$

בייבי

רכז
$DN2$המרכז$DN2$

ואורגן

ציבור.

באשדוד,

מהרצאות מגוונות ,וכן

נהנו

ממופע

הנחתה ברוב כשרון

הגב' ר'
קליין-פסטג.
פתח מנכ״ל
את הערב
שה־
$TS1$שהרחיב$TS1$
'ברזילי' הד״ר חזילוי.
הרפואי
המרכז

רחיב
$DN2$שהרחיב$DN2$

בנושאי קורסי

הגב׳

שי בן גיאת,

ילודים,
מח'

אחראית

אחות

הרחיבה בדבריה על מחל־
$TS1$מחלקת$TS1$

קת
$DN2$מחלקת$DN2$
בשיתוף מכון נטורל
היולדות/ילודיםועל
בייבי הדולות שהמכון מציע.
שמתאפשר במרכז הרפואי
משרד ביכלר יחסי
ד״ר סימון שנהב .גילה למש־
$TS1$למשתתפות $TS1$מלא/חלקי
והופק ע"'
תתפות
והשיפוצים
החידושים
שהתקיים
בערב הנשים המהנה,
$DN2$למשתתפות $DN2$על
תוך התחשבות ברצונן של הנשים,ועל

משעשע .את הערב

המרכז

הכנה ,ועל

שירות

האשה

שמשפיעה על

האירוע עצמו.

שיטת הביות

באולמי 'עטרת צבי'
הנשים

פירטה בפני

מאות

'$TS1$ברזילי'$TS1$
'בר־
הנשים אודות שיתוףהפעולה עם

'ברזילי' עבור נשים .הערב זילי'
'$DN2$ברזילי'$DN2$
הרפואי

נערך

הרפואי
׳ברזילי׳

המרכז
באשדוד.

השתתפו בערב

בדבריו

על

המהפכה

שחולל

הרפואי
'ברזילי' בכל הנוגע

שבהנקת
היתרונות
והרחיב
שנערכו במחלקת היולדות
הוולד.
בפירוט מקצועי בנושאי סיכון גבוה
השיב
לקראת סיומו של הערב
הפרופ' אייל ענתבי ,מנהל
ועל הסיבוכים.
המערך
פיזיולוג
מאמץ למיילדות של ביה״ח .לשאלותיהן
מר צור קסטל.
הרבות של ציבור
המשתתפות.
ואחראי על שיקום הלב ,דיבר על
הרבה
בפעילות גופנית.

החשיבות

הגב' ר'

לתזונה

גרובר,

ודיאטה,

משעשע
ק'

מנהלת

ריתקה

על

מופע

הייתה

אמונה

היחידה

את

הנשים

הקומיקאית

שטרן,
המשתתפות

מאות

ששעשעה
במופע

את

חוויתי

הנכונה
התזונה
אודות
את
הדגיש
לציבור החרדי .הד״רלוי
הרבהלבריאות האם
מתחשב ואיכותי
והיילוד.
חזונו,להעניק שירות
אליאסי,מיילדת ואחראית לתינוק מתנת המרכז הרפואי
שבא לידי
המצוות,
שומרי
לציבור
הגב'ע'
'ברזילי;
כשהנרשמותקיבלו אף שי יוקרתי מת־
$TS1$מתנת$TS1$
שיטות שונות
ביטוי כבר כיום במגוון רב של נושאים,
חדרלידה ,דיברה על
נת
הכאב,
והפתרונות המוצעים להקלת
'סגול' באשדוד.
הקוסמטיקה
$DN2$מתנת $DN2$חנות
החל
מההקפדה על נושאי הצניעות
מאות הנשים הודו למנהל המרכז
וההלכה ,עבור בהגשת אוכל
בהשגחת לרבות התייחסות לכל נושא האלחוש
הערב החוויתי,
הרפואי
הבד"י\ ,סידורי השבת שהונהגו על פי האפידוראלי.
'ברזילי' על

וחשיבותה

והומוריסטי.
כסוף

כללי ההלכה .ועד להטבות

השונות

הגב'

י'

גבאי.

אחות

אחראית מח'

כשהן

הערב חולק

מדגישות

שי

את

יוקרתי

התרשמותן

ליולדות,
יולדות ,פירטה על ההכנה לטיפול
המוענקות
שומרי
ומגישתו לציבור
המוצעות לטיפול 'ברזילי'
השיטות
כמו כן הודה המנכ״ל בדבריולגב' בילוד.
והשהות עםהילוד לאחרהלידה במ־
$TS1$במרכז$TS1$
בייבי,
המצוות .וממגוון אפשרויות הטיפול
ציברוזיק ,מנהלת מכוןנטורל
$DN2$במרכז $DN2$הרפואי
רכז
ברזילי,ועל המוכנות של
באשדוד על שיתוףהפעולה המוצלח
המתקדמות שביתהחולים מציע.
החיובית

בקיום ערב הנשים.

הגב'ברוזיק .מנהלת מכוןנטורל

ממקצועיות

המרכז

הרפואי

עמוד 2

נעשות אשדוד

מאות

השתתפו בערבחוויתי

של
׳ברזילי׳

המרבז הרפואי

למעלה

מ־ 400

שנערך בירי

מכוןנטורל

אשדוד

מנשות

׳ברזילי׳
הרפואי

המרכז

נידונו נושאים

השתתפו בכנס ״חודי
עבור נשים בו

לירה .הערב נערך בשיתוף
בתקופת טרום
בייבי ואורגן והופקע״י משרדביכלר

יחסי ציבור.
הנשים

בערב

באשדוד נהנו

המהנה

שהתקייםבאולמי
מהרצאות מגוונות

הנשים

עטרת צבי

בנושאים על

תקופת טרום הלידה ואחריה ,וכן ממופע

סטנד אפ

משעשע.
את הערב

הנחתה ברוב

כישרון

הגב׳ רחלקליין

פסטג.

את הערב פתחמנכ״ל המרכז הרפואי
ברזיליהד׳׳ר

חזילוי שהרחיב בדבריו על המהפכה שחולל
הרפואיברזילי בכל הנוגעלציבור
מתחשב ואיכותי
להעניק שירות
לוי הרגיש את ,חזונו
לציבור שומרי המצוות שבאלידי ביטוי במגוון רב של
נושאים ההל מההקפדה על נושאי הצניעותוההלכה
בהשגחת הבד״ץ וסידורי השבת
עבור בהגשת אוכל
שהונהגו על פי כלליההלכה ,ועד להטבות השונות
המרכז

החרדי.הר׳׳ר חזי

ליולדות.
המוענקות
כמו כן הורה המנכ״ל בדבריולגב׳
מנהלת מכון נטורל
בייבי באשדוד על
הפעולההמוצלח בקיום ערב הנשים.
הגב׳ ציפייברוז׳ק מנהלת מכוןנטורל

בייבי

הנשים אורות

שיתוף

ציפי ברוז׳ק

פירטה בפני

באשדוד

מאות

הכנהללירה

שיתוף

ברזילי
הפעולה עם
חוזרת ועל שרות
הדולות שהמכון מציע.
ר״ד סימון שנהב מנהל היחידה
להריון בסיכון גבוה,
גילה למשתתפות על החידושים והשיפוצים שנערכו
היולדות ,והרחיב בפירוט מקצועי בנושאי
במחלקת
סיכון גבוה בתקופת טרוםהלידהועל הסיבוכיםבהריון.
פיזיולוג מאמץ ואחראי על שיקום
מר צורקסטל,
בפעילות גופנית בתקופה
הלב ,דיברעל החשיבות הרבה
שלפניהלירה
ולאחריה.
הגב׳ ריקי גרובר ,מנהלת היחידהלתזונה ודיאטה
,ריתקה את הנשים אודות התזונה הנכונהלפניהלירה
ובתקופת ההנקה וחשיבותה הרבה
לבריאות האםוהעובר.
הגב׳ ענתאליאסי מיילדת ואחראית חדרלידה,
דיברה על שיטות שונות שללידות והפתרונותהמוצעים
להקלת הכאב,לרבות התייחסותלכול נושאהאילחוש
האפירוראלי במהלךהלירה.
יולדות ,פירטה
הגב׳ יוספה גבאי ,אחות אחראית מח׳
בילוד ,השיטות המוצעותלטיפול
על ההכנהלטיפול
ברזילי
ושהות עםהילוד לאחרהלירה במרכז הרפואי
בנושאי קורסי

ועל

ראשונה/

המוכנות של האישה שמשפיעה על האירועעצמו.

הגב׳ שמחה בן גיאת אחות אחראית מחיילודים
הרחיבה בדבריה על מחלקתהיולדות/ילודיםועל
שיטת הביותמלא/חלקי
שמתאפשר במרכז הרפואי תוך
התחשבות ברצונן של הנשים,ועל היתרונות שבהנקת
הוולד.
אייל
הפרופ׳
השיב
של
סיומו
לקראת
ענתב־
$TS1$ענתבמנהל$TS1$
הערב
וגניקולוגיה של ביה״ח
מנהל
$DN2$ענתבמנהל $DN2$המערךלמיילדות
המשתתפות בכל
לשאלותיהן הרבות של ציבור
הענייניםהנוגעיםללירה והניתוחים הקיסריים.

על
קרן

משעשע הייתה אמונה הקומיקאית

מופע סטנד אפ
שטרן

ששיעשעה

את

מאות

המשתתפות במופע

חוויתי והומוריסטי.

בסוף הערבחולק שי יוקרתילתינוק
כשהנרשמות ללידהקיבלו
הרפואיברזילי
יוקרתי מתנת חנות הקוסמטיקהסגול באשדוד.
מאות הנשים הודולמנהל המרכז הרפואי
ברזילי על
מתנת

המרכז

אף שי

הערב החוויתי כשהן

מהגישה ומקצועיות

לציבור

מדגישות על
המרכז

הרפואיברזילי

שומרי המצוות ,וממגוון

המתקדמות

התרשמותן החיובית

שביתהחולים מציע.

בגישתו

אפשרויותהטיפול

עמוד 2

נעשות אשדוד
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של
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כישרון
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בגישתו

אפשרויותהטיפול

עמוד 2

עמוד 1

הצלחהלערב  rcntuשליבחי
למעלה
באולם
ובשיתוףמכוןשורל בייבי
חזונולהענקת שירות
בפני המשתתפות את

׳ברזילי׳
המרכזהרפואי

ועלידי
מ 400-נשים השתתפו בערב
חוויתי שנערךביוזמת

ברזילי,הד״רחזי
עטרתצבי באשדוד מנכ״ל
לוי הדגיש
לציבור שומרי
ייחודיות
מתחשבואדיב תוך הטבות

המצוות
מלנהחנצלת
חבצלת
נולנה

למעלה

מ 400 -מנשות אשדוד

השתתפו בכנס

ייחודי שנערך בידי המרכז הרפואי
׳ברזילי׳
נשי אשדוד .הערב נערך בשיתוף מכוןנטורל

עבור

משרדביכלר

בייבי ואורגן והופקע״י
בערב

באשדוד נהנו

צבי

מהרצאות מגוונות

הנשים

הקשורים
ללידה ,וכן ממופע

בנושאים

קליין
רחל

סטנד אפ

הנחתה ברוב כישרון הגב׳

משעשע .את הערב

את

שהתקייםבאולמי עטרת

המהנה

הנשים

יחסיציבור.

פםטג.

הערב פתחמנכ״ל

ברזילי
הרפואי

המרכז

הד״ר חזילוי שהרחיב בדבריו על המהפכה שחולל
המרכז הרפואי
ברזילי בכל הנוגעלציבור החרדי.
הד״ר חזילוי
מתחשב

לידי

על

את חזונולהעניק

הדגיש

ואיכותילציבור

ביטוי במגוון רב

שומרי

המצוות

של נושאים החל

נושאי הצניעות וההלכה עבור

בהשגחת הבד״ן וסידורי

כמו כן

הפעולה המוצלח

מההקפדה

המוענקות

ציפיברוז׳ק

באשדוד על

היולדות,
במחלקת

סיכון גבוהועל
מאמץ

הקורסים

שיתוף

לאמהות

שהמכוןמציע.
גבוה,

החידושים והשיפוצים שנערכו

והרחיב בפירוט מקצועי בנושאי

פיזיולוג
צורקסטל,

ואחראי על שיקוםהלב,

הרבהבפעילות

שיתוף

בייבי

לסיכון
שנהב ,מנהל היחידה

הסיבוכים .מר

גופנית

הגב׳ ריקי גרובר,

הרפואי
ברזיליועל

דיבר על

החשיבות

בתקופהזו.

מנהלת

המוכנות

של

האישה

שמשפיעה

האירוע עצמו.

הגב׳

שמחה בן גיאת

ילודים
אחראית מח׳

אחות

הרחיבה בדבריה על מחלקתהיולדות
/ילודים
שמתאפשר
ועל שיטת הביותמלא/חלקי
הרפואי תוך התחשבות ברצונן של הנשים ,ועל
במרכז

מאות הנשים אודות

צעירותוותיקות,ועל שרותהדולות

גילה למשתתפות על

בילוד,
פירטה על ההכנהלטיפול
לטיפול ושהות עםהילוד לאחר הלידה

על

בנושאי

אחות

במרכז

הגב׳ ציפייברוז׳ק מנהלת מכוןנטורל

ד״ר סימון

הגב׳ יוספה גבאי,

אחראית

יולדות,
מח׳

פי

השונות

בייבי

הפעולה עםברזילי

אליאסי,מיילדת ואחראית חדר
לידה ,דיברה
ענת
על שיטות שונות והפתרונות המוצעים לרבות
האפידוראלי.
התייחסותלכול נושאהאילחוש

בהגשת אוכל

בקיום ערב הנשים.

באשדוד פירטה בפני

וחשיבותה הרבהלבריאות

האם והתינוק .הגב׳

השיטות המוצעות

הודההמנכ״ל בדבריולגב׳

מנהלת מכוןנטורל

שבא

שהונהגו על

השבת

כללי ההלכה ,ועד להטבות
ליולדות.

שירות

ודיאטה ,ריתקה את הנשים אודות התזונה הנכונה

היחידה לתזונה

היתרונות

שבחלב

אם.

לקראת סיומו של הערב השיב הפרופ׳אייל
וגניקולוגיה של
ענתבי מנהל המערךלמיילדות

לשאלותיהן
ביה״ח

על

סטנד

מופע

הקומיקאית

קרן

הרבות
אפ

של

ציבור

משעשע

שטרן

המשתתפות.

הייתה

ששיעשעה

את

אמונה

מאות

המשתתפות במופע חוויתי והומוריסטי.
בסוף
המרכז
יוקרתי

הערב חולק

שי

ברזילי
הרפואי
מתנת חנות

יוקרתילתינוק

מתנת

כשהנרשמותקיבלו

אף שי

הקוסמטיקההמובילה
״סגול״.
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נעשות אשדוד

מאות

השתתפו בערבחוויתי

של
׳ברזילי׳

המרבז הרפואי

למעלה

מ־ 400

שנערך בירי

מכוןנטורל

אשדוד

מנשות

׳ברזילי׳
הרפואי

המרכז

נידונו נושאים

השתתפו בכנס ״חודי
עבור נשים בו

לירה .הערב נערך בשיתוף
בתקופת טרום
בייבי ואורגן והופקע״י משרדביכלר

יחסי ציבור.
הנשים

בערב

באשדוד נהנו

המהנה

שהתקייםבאולמי
מהרצאות מגוונות

הנשים

עטרת צבי

בנושאים על

תקופת טרום הלידה ואחריה ,וכן ממופע

סטנד אפ

משעשע.
את הערב

הנחתה ברוב

כישרון

הגב׳ רחלקליין

פסטג.

את הערב פתחמנכ״ל המרכז הרפואי
ברזיליהד׳׳ר

חזילוי שהרחיב בדבריו על המהפכה שחולל
הרפואיברזילי בכל הנוגעלציבור
מתחשב ואיכותי
להעניק שירות
לוי הרגיש את ,חזונו
לציבור שומרי המצוות שבאלידי ביטוי במגוון רב של
נושאים ההל מההקפדה על נושאי הצניעותוההלכה
בהשגחת הבד״ץ וסידורי השבת
עבור בהגשת אוכל
שהונהגו על פי כלליההלכה ,ועד להטבות השונות
המרכז

החרדי.הר׳׳ר חזי

ליולדות.
המוענקות
כמו כן הורה המנכ״ל בדבריולגב׳
מנהלת מכון נטורל
בייבי באשדוד על
הפעולההמוצלח בקיום ערב הנשים.
הגב׳ ציפייברוז׳ק מנהלת מכוןנטורל

בייבי

הנשים אורות

שיתוף

ציפי ברוז׳ק

פירטה בפני

באשדוד

מאות

הכנהללירה

שיתוף

ברזילי
הפעולה עם
חוזרת ועל שרות
הדולות שהמכון מציע.
ר״ד סימון שנהב מנהל היחידה
להריון בסיכון גבוה,
גילה למשתתפות על החידושים והשיפוצים שנערכו
היולדות ,והרחיב בפירוט מקצועי בנושאי
במחלקת
סיכון גבוה בתקופת טרוםהלידהועל הסיבוכיםבהריון.
פיזיולוג מאמץ ואחראי על שיקום
מר צורקסטל,
בפעילות גופנית בתקופה
הלב ,דיברעל החשיבות הרבה
שלפניהלירה
ולאחריה.
הגב׳ ריקי גרובר ,מנהלת היחידהלתזונה ודיאטה
,ריתקה את הנשים אודות התזונה הנכונהלפניהלירה
ובתקופת ההנקה וחשיבותה הרבה
לבריאות האםוהעובר.
הגב׳ ענתאליאסי מיילדת ואחראית חדרלידה,
דיברה על שיטות שונות שללידות והפתרונותהמוצעים
להקלת הכאב,לרבות התייחסותלכול נושאהאילחוש
האפירוראלי במהלךהלירה.
יולדות ,פירטה
הגב׳ יוספה גבאי ,אחות אחראית מח׳
בילוד ,השיטות המוצעותלטיפול
על ההכנהלטיפול
ברזילי
ושהות עםהילוד לאחרהלירה במרכז הרפואי
בנושאי קורסי

ועל

ראשונה/

המוכנות של האישה שמשפיעה על האירועעצמו.

הגב׳ שמחה בן גיאת אחות אחראית מחיילודים
הרחיבה בדבריה על מחלקתהיולדות/ילודיםועל
שיטת הביותמלא/חלקי
שמתאפשר במרכז הרפואי תוך
התחשבות ברצונן של הנשים,ועל היתרונות שבהנקת
הוולד.
אייל
הפרופ׳
השיב
של
סיומו
לקראת
ענתב־
$TS1$ענתבמנהל$TS1$
הערב
וגניקולוגיה של ביה״ח
מנהל
$DN2$ענתבמנהל $DN2$המערךלמיילדות
המשתתפות בכל
לשאלותיהן הרבות של ציבור
הענייניםהנוגעיםללירה והניתוחים הקיסריים.

על
קרן

משעשע הייתה אמונה הקומיקאית

מופע סטנד אפ
שטרן

ששיעשעה

את

מאות

המשתתפות במופע

חוויתי והומוריסטי.

בסוף הערבחולק שי יוקרתילתינוק
כשהנרשמות ללידהקיבלו
הרפואיברזילי
יוקרתי מתנת חנות הקוסמטיקהסגול באשדוד.
מאות הנשים הודולמנהל המרכז הרפואי
ברזילי על
מתנת

המרכז

אף שי

הערב החוויתי כשהן

מהגישה ומקצועיות

לציבור

מדגישות על
המרכז

הרפואיברזילי

שומרי המצוות ,וממגוון

המתקדמות

התרשמותן החיובית

שביתהחולים מציע.

בגישתו

אפשרויותהטיפול
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