
בערבהשתתפואשדודמנשותמאות

׳ברזילי׳הרפואיהמרכזשלחוויתי
אשדודמנשות400מ-למעלה

המ־בידישנערךייחודינכנסהשתתפו

רכז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$הערבנשים.עבור'ברזילי'הרפואי

בייבינטורלמכוןבשיתוףנערך

יחסיביכלרמשרדע"'והופקואורגן

שהתקייםהמהנה,הנשיםבערבציבור.

נהנובאשדוד,צבי''עטרתבאולמי

ממופעוכןמגוונות,מהרצאותהנשים

כשרוןברובהנחתההערבאתמשעשע.

קליין-פסטג.ר'הגב'

המרכזמנכ״לפתחהערבאת

שה־לוי.חזיהד״ר'ברזילי'הרפואי

רחיב

$TS1$שהרחיב$TS1$

$DN2$שהרחיב$DN2$שחוללהמהפכהעלבדבריו

הנוגעבכל'ברזילי'הרפואיהמרכז

אתהדגישלויהד״רהחרדי.לציבור

ואיכותימתחשבשירותלהעניקחזונו,

לידישבאהמצוות,שומרילציבור

נושאים,שלרבבמגווןכיוםכברביטוי

הצניעותנושאיעלמההקפדההחל

בהשגחתאוכלבהגשתעבורוההלכה,

פיעלשהונהגוהשבתסידוריהבד"י\,

השונותלהטבותועדההלכה.כללי

ליולדות,המוענקות

לגב'בדבריוהמנכ״להודהכןכמו

בייבי,נטורלמכוןמנהלתברוזיק,צי

המוצלחהפעולהשיתוףעלבאשדוד

הנשים.ערבבקיום

נטורלמכוןמנהלתברוזיק.הגב'

מאותבפניפירטהבאשדוד.בייבי

'בר־עםהפעולהשיתוףאודותהנשים

זילי'

$TS1$'ברזילי'$TS1$

$DN2$'ברזילי'$DN2$שירותועלהכנה,קורסיבנושאי

מציע.שהמכוןהדולות

למש־גילהשנהב.סימוןד״ר

תתפות

$TS1$למשתתפות$TS1$

$DN2$למשתתפות$DN2$והשיפוציםהחידושיםעל

והרחיבהיולדותבמחלקתשנערכו

גבוהסיכוןבנושאימקצועיבפירוט

הסיבוכים.ועל

מאמץפיזיולוגקסטל.צורמר

עלדיברהלב,שיקוםעלואחראי

גופנית.בפעילותהרבההחשיבות

היחידהמנהלתגרובר,ר'הגב'

הנשיםאתריתקהודיאטה,לתזונה

וחשיבותההנכונההתזונהאודות

והיילוד.האםלבריאותהרבה

ואחראיתמיילדתאליאסי,ע'הגב'

שונותשיטותעלדיברהלידה,חדר

הכאב,להקלתהמוצעיםוהפתרונות

האלחושנושאלכלהתייחסותלרבות

האפידוראלי.

י'הגב'
מח'אחראיתאחותגבאי.

לטיפולההכנהעלפירטהיולדות,

לטיפולהמוצעותהשיטותבילוד.

במ־הלידהלאחרהילודעםוהשהות

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$שלהמוכנותועלברזילי,הרפואי

עצמו.האירועעלשמשפיעההאשה

אחראיתאחותגיאת,בןשיהגב׳

מחל־עלבדבריההרחיבהילודים,מח'

קת

$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$הביותשיטתועלהיולדות/ילודים

הרפואיבמרכזשמתאפשרמלא/חלקי

ועלהנשים,שלברצונןהתחשבותתוך

הוולד.שבהנקתהיתרונות

השיבהערבשלסיומולקראת

המערךמנהלענתבי,איילהפרופ'

לשאלותיהןביה״ח.שללמיילדות

המשתתפות.ציבורשלהרבות

אמונההייתהמשעשעמופעעל

הקומיקאית
ק'

אתששעשעהשטרן,

חוויתיבמופעהמשתתפותמאות

והומוריסטי.

יוקרתישיחולקהערבכסוף

'ברזילי;הרפואיהמרכזמתנתלתינוק

מת־יוקרתישיאףקיבלוכשהנרשמות

נת

$TS1$מתנת$TS1$

$DN2$מתנת$DN2$באשדוד.'סגול'הקוסמטיקהחנות

המרכזלמנהלהודוהנשיםמאות

החוויתי,הערבעל'ברזילי'הרפואי

התרשמותןאתמדגישותכשהן

הרפואיהמרכזממקצועיותהחיובית

שומרילציבורומגישתו'ברזילי'

הטיפולאפשרויותוממגווןהמצוות.

מציע.החוליםשביתהמתקדמות

עמוד 1





אשדודנעשותמאות

חוויתיבערבהשתתפו

הרפואיהמרבזשל

׳ברזילי׳
״חודיבכנסהשתתפואשדודמנשות400מ־למעלה

בונשיםעבור׳ברזילי׳הרפואיהמרכזבירישנערך

בשיתוףנערךהערבלירה.טרוםבתקופתנושאיםנידונו

ביכלרמשרדע״יוהופקואורגןבייבינטורלמכון

ציבור.יחסי

צביעטרתבאולמישהתקייםהמהנההנשיםבערב

עלבנושאיםמגוונותמהרצאותהנשיםנהנובאשדוד

אפסטנדממופעוכןואחריה,הלידהטרוםתקופת

משעשע.

קלייןרחלהגב׳כישרוןברובהנחתההערבאת

פסטג.

הד׳׳רברזיליהרפואיהמרכזמנכ״לפתחהערבאת

המרכזשחוללהמהפכהעלבדבריושהרחיבלויחזי

חזיהר׳׳רהחרדי.לציבורהנוגעבכלברזיליהרפואי

ואיכותימתחשבשירותלהעניקחזונואת,הרגישלוי

שלרבבמגווןביטוילידישבאהמצוותשומרילציבור

וההלכההצניעותנושאיעלמההקפדהההלנושאים

השבתוסידוריהבד״ץבהשגחתאוכלבהגשתעבור

השונותלהטבותועדההלכה,כלליפיעלשהונהגו

ליולדות.המוענקות

ברוז׳קציפילגב׳בדבריוהמנכ״להורהכןכמו

שיתוףעלבאשדודבייבינטורלמכוןמנהלת

הנשים.ערבבקיוםהמוצלחהפעולה

בייבינטורלמכוןמנהלתברוז׳קציפייהגב׳

שיתוףאורותהנשיםמאותבפניפירטהבאשדוד

ראשונה/ללירההכנהקורסיבנושאיברזיליעםהפעולה

מציע.שהמכוןהדולותשרותועלחוזרת

גבוה,בסיכוןלהריוןהיחידהמנהלשנהבסימוןר״ד

שנערכווהשיפוציםהחידושיםעללמשתתפותגילה

בנושאימקצועיבפירוטוהרחיבהיולדות,במחלקת

בהריון.הסיבוכיםועלהלידהטרוםבתקופתגבוהסיכון

שיקוםעלואחראימאמץפיזיולוגקסטל,צורמר

בתקופהגופניתבפעילותהרבההחשיבותעלדיברהלב,

ולאחריה.הלירהשלפני

ודיאטהלתזונההיחידהמנהלתגרובר,ריקיהגב׳

הלירהלפניהנכונההתזונהאודותהנשיםאת,ריתקה

והעובר.האםלבריאותהרבהוחשיבותהההנקהובתקופת

לידה,חדרואחראיתמיילדתאליאסיענתהגב׳

המוצעיםוהפתרונותלידותשלשונותשיטותעלדיברה

האילחושנושאלכולהתייחסותלרבותהכאב,להקלת

הלירה.במהלךהאפירוראלי

פירטהיולדות,מח׳אחראיתאחותגבאי,יוספההגב׳

לטיפולהמוצעותהשיטותבילוד,לטיפולההכנהעל

ברזיליהרפואיבמרכזהלירהלאחרהילודעםושהות

עצמו.האירועעלשמשפיעההאישהשלהמוכנותועל

ילודיםמחיאחראיתאחותגיאתבןשמחההגב׳

ועל/ילודיםהיולדותמחלקתעלבדבריההרחיבה

תוךהרפואיבמרכזשמתאפשרמלא/חלקיהביותשיטת

שבהנקתהיתרונותועלהנשים,שלברצונןהתחשבות

הוולד.

ענתב־איילהפרופ׳השיבהערבשלסיומולקראת

מנהל

$TS1$ענתבמנהל$TS1$

$DN2$ענתבמנהל$DN2$ביה״חשלוגניקולוגיהלמיילדותהמערך

בכלהמשתתפותציבורשלהרבותלשאלותיהן

הקיסריים.והניתוחיםללירההנוגעיםהעניינים

הקומיקאיתאמונההייתהמשעשעאפסטנדמופעעל

במופעהמשתתפותמאותאתששיעשעהשטרןקרן

והומוריסטי.חוויתי

המרכזמתנתלתינוקיוקרתישיחולקהערבבסוף

שיאףקיבלוללידהכשהנרשמותברזיליהרפואי

באשדוד.סגולהקוסמטיקהחנותמתנתיוקרתי

עלברזיליהרפואיהמרכזלמנהלהודוהנשיםמאות

החיוביתהתרשמותןעלמדגישותכשהןהחוויתיהערב

בגישתוברזיליהרפואיהמרכזומקצועיותמהגישה

הטיפולאפשרויותוממגווןהמצוות,שומרילציבור

מציע.החוליםשביתהמתקדמות
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מציע.שהמכוןהדולותשרותועלחוזרת

גבוה,בסיכוןלהריוןהיחידהמנהלשנהבסימוןר״ד

שנערכווהשיפוציםהחידושיםעללמשתתפותגילה

בנושאימקצועיבפירוטוהרחיבהיולדות,במחלקת

בהריון.הסיבוכיםועלהלידהטרוםבתקופתגבוהסיכון

שיקוםעלואחראימאמץפיזיולוגקסטל,צורמר

בתקופהגופניתבפעילותהרבההחשיבותעלדיברהלב,

ולאחריה.הלירהשלפני

ודיאטהלתזונההיחידהמנהלתגרובר,ריקיהגב׳

הלירהלפניהנכונההתזונהאודותהנשיםאת,ריתקה

והעובר.האםלבריאותהרבהוחשיבותהההנקהובתקופת

לידה,חדרואחראיתמיילדתאליאסיענתהגב׳

המוצעיםוהפתרונותלידותשלשונותשיטותעלדיברה

האילחושנושאלכולהתייחסותלרבותהכאב,להקלת

הלירה.במהלךהאפירוראלי

פירטהיולדות,מח׳אחראיתאחותגבאי,יוספההגב׳

לטיפולהמוצעותהשיטותבילוד,לטיפולההכנהעל

ברזיליהרפואיבמרכזהלירהלאחרהילודעםושהות

עצמו.האירועעלשמשפיעההאישהשלהמוכנותועל

ילודיםמחיאחראיתאחותגיאתבןשמחההגב׳

ועל/ילודיםהיולדותמחלקתעלבדבריההרחיבה

תוךהרפואיבמרכזשמתאפשרמלא/חלקיהביותשיטת

שבהנקתהיתרונותועלהנשים,שלברצונןהתחשבות

הוולד.

ענתב־איילהפרופ׳השיבהערבשלסיומולקראת

מנהל

$TS1$ענתבמנהל$TS1$

$DN2$ענתבמנהל$DN2$ביה״חשלוגניקולוגיהלמיילדותהמערך

בכלהמשתתפותציבורשלהרבותלשאלותיהן

הקיסריים.והניתוחיםללירההנוגעיםהעניינים

הקומיקאיתאמונההייתהמשעשעאפסטנדמופעעל

במופעהמשתתפותמאותאתששיעשעהשטרןקרן

והומוריסטי.חוויתי

המרכזמתנתלתינוקיוקרתישיחולקהערבבסוף

שיאףקיבלוללידהכשהנרשמותברזיליהרפואי

באשדוד.סגולהקוסמטיקהחנותמתנתיוקרתי

עלברזיליהרפואיהמרכזלמנהלהודוהנשיםמאות

החיוביתהתרשמותןעלמדגישותכשהןהחוויתיהערב

בגישתוברזיליהרפואיהמרכזומקצועיותמהגישה

הטיפולאפשרויותוממגווןהמצוות,שומרילציבור

מציע.החוליםשביתהמתקדמות

עמוד 2



עמוד 2



יבחישלrcntuלערבהצלחה

׳ברזילי׳הרפואיהמרכזידיועלביוזמתשנערךחוויתיבערבהשתתפונשים400מ-למעלה

הדגישלויחזיהד״רברזילי,מנכ״לבאשדודצביעטרתבאולםבייבישורלמכוןובשיתוף

שומרילציבורייחודיותהטבותתוךואדיבמתחשבשירותלהענקתחזונואתהמשתתפותבפני

המצוות

מלנהחנצלתחבצלתנולנה

בכנסהשתתפואשדודמנשות400מ-למעלה

עבור׳ברזילי׳הרפואיהמרכזבידישנערךייחודי

נטורלמכוןבשיתוףנערךהערבאשדוד.נשי

ציבור.יחסיביכלרמשרדע״יוהופקואורגןבייבי

עטרתבאולמישהתקייםהמהנההנשיםבערב

מגוונותמהרצאותהנשיםנהנובאשדודצבי

אפסטנדממופעוכןללידה,הקשוריםבנושאים

הגב׳כישרוןברובהנחתההערבאתמשעשע.

פםטג.קלייןרחל

ברזיליהרפואיהמרכזמנכ״לפתחהערבאת

שחוללהמהפכהעלבדבריושהרחיבלויחזיהד״ר

החרדי.לציבורהנוגעבכלברזיליהרפואיהמרכז

שירותלהעניקחזונואתהדגישלויחזיהד״ר

שבאהמצוותשומרילציבורואיכותימתחשב

מההקפדההחלנושאיםשלרבבמגווןביטוילידי

אוכלבהגשתעבורוההלכההצניעותנושאיעל

פיעלשהונהגוהשבתוסידוריהבד״ןבהשגחת

המוענקותהשונותלהטבותועדההלכה,כללי

ליולדות.

ברוז׳קציפילגב׳בדבריוהמנכ״להודהכןכמו

שיתוףעלבאשדודבייבינטורלמכוןמנהלת

הנשים.ערבבקיוםהמוצלחהפעולה

בייבינטורלמכוןמנהלתברוז׳קציפייהגב׳

שיתוףאודותהנשיםמאותבפניפירטהבאשדוד

לאמהותהקורסיםבנושאיברזיליעםהפעולה

מציע.שהמכוןהדולותשרותועלוותיקות,צעירות

גבוה,לסיכוןהיחידהמנהלשנהב,סימוןד״ר

שנערכווהשיפוציםהחידושיםעללמשתתפותגילה

בנושאימקצועיבפירוטוהרחיבהיולדות,במחלקת

פיזיולוגקסטל,צורמרהסיבוכים.ועלגבוהסיכון

החשיבותעלדיברהלב,שיקוםעלואחראימאמץ

זו.בתקופהגופניתבפעילותהרבה

לתזונההיחידהמנהלתגרובר,ריקיהגב׳

הנכונההתזונהאודותהנשיםאתריתקהודיאטה,

הגב׳והתינוק.האםלבריאותהרבהוחשיבותה

דיברהלידה,חדרואחראיתמיילדתאליאסי,ענת

לרבותהמוצעיםוהפתרונותשונותשיטותעל

האפידוראלי.האילחושנושאלכולהתייחסות

יולדות,מח׳אחראיתאחותגבאי,יוספההגב׳

המוצעותהשיטותבילוד,לטיפולההכנהעלפירטה

במרכזהלידהלאחרהילודעםושהותלטיפול

שמשפיעההאישהשלהמוכנותועלברזיליהרפואי

עצמו.האירועעל

ילודיםמח׳אחראיתאחותגיאתבןשמחההגב׳

/ילודיםהיולדותמחלקתעלבדבריההרחיבה

במרכזשמתאפשרמלא/חלקיהביותשיטתועל

ועלהנשים,שלברצונןהתחשבותתוךהרפואי

אם.שבחלבהיתרונות

איילהפרופ׳השיבהערבשלסיומולקראת

שלוגניקולוגיהלמיילדותהמערךמנהלענתבי

המשתתפות.ציבורשלהרבותלשאלותיהןביה״ח

אמונההייתהמשעשעאפסטנדמופעעל

מאותאתששיעשעהשטרןקרןהקומיקאית

והומוריסטי.חוויתיבמופעהמשתתפות

מתנתלתינוקיוקרתישיחולקהערבבסוף

שיאףקיבלוכשהנרשמותברזיליהרפואיהמרכז

״סגול״.המובילההקוסמטיקהחנותמתנתיוקרתי
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אשדודנעשותמאות

חוויתיבערבהשתתפו

הרפואיהמרבזשל

׳ברזילי׳
״חודיבכנסהשתתפואשדודמנשות400מ־למעלה

בונשיםעבור׳ברזילי׳הרפואיהמרכזבירישנערך

בשיתוףנערךהערבלירה.טרוםבתקופתנושאיםנידונו

ביכלרמשרדע״יוהופקואורגןבייבינטורלמכון

ציבור.יחסי

צביעטרתבאולמישהתקייםהמהנההנשיםבערב

עלבנושאיםמגוונותמהרצאותהנשיםנהנובאשדוד

אפסטנדממופעוכןואחריה,הלידהטרוםתקופת

משעשע.

קלייןרחלהגב׳כישרוןברובהנחתההערבאת

פסטג.

הד׳׳רברזיליהרפואיהמרכזמנכ״לפתחהערבאת

המרכזשחוללהמהפכהעלבדבריושהרחיבלויחזי

חזיהר׳׳רהחרדי.לציבורהנוגעבכלברזיליהרפואי

ואיכותימתחשבשירותלהעניקחזונואת,הרגישלוי

שלרבבמגווןביטוילידישבאהמצוותשומרילציבור

וההלכההצניעותנושאיעלמההקפדהההלנושאים

השבתוסידוריהבד״ץבהשגחתאוכלבהגשתעבור

השונותלהטבותועדההלכה,כלליפיעלשהונהגו

ליולדות.המוענקות

ברוז׳קציפילגב׳בדבריוהמנכ״להורהכןכמו

שיתוףעלבאשדודבייבינטורלמכוןמנהלת

הנשים.ערבבקיוםהמוצלחהפעולה

בייבינטורלמכוןמנהלתברוז׳קציפייהגב׳

שיתוףאורותהנשיםמאותבפניפירטהבאשדוד

ראשונה/ללירההכנהקורסיבנושאיברזיליעםהפעולה

מציע.שהמכוןהדולותשרותועלחוזרת

גבוה,בסיכוןלהריוןהיחידהמנהלשנהבסימוןר״ד

שנערכווהשיפוציםהחידושיםעללמשתתפותגילה

בנושאימקצועיבפירוטוהרחיבהיולדות,במחלקת

בהריון.הסיבוכיםועלהלידהטרוםבתקופתגבוהסיכון

שיקוםעלואחראימאמץפיזיולוגקסטל,צורמר

בתקופהגופניתבפעילותהרבההחשיבותעלדיברהלב,

ולאחריה.הלירהשלפני

ודיאטהלתזונההיחידהמנהלתגרובר,ריקיהגב׳

הלירהלפניהנכונההתזונהאודותהנשיםאת,ריתקה

והעובר.האםלבריאותהרבהוחשיבותהההנקהובתקופת

לידה,חדרואחראיתמיילדתאליאסיענתהגב׳

המוצעיםוהפתרונותלידותשלשונותשיטותעלדיברה

האילחושנושאלכולהתייחסותלרבותהכאב,להקלת

הלירה.במהלךהאפירוראלי

פירטהיולדות,מח׳אחראיתאחותגבאי,יוספההגב׳

לטיפולהמוצעותהשיטותבילוד,לטיפולההכנהעל

ברזיליהרפואיבמרכזהלירהלאחרהילודעםושהות

עצמו.האירועעלשמשפיעההאישהשלהמוכנותועל

ילודיםמחיאחראיתאחותגיאתבןשמחההגב׳

ועל/ילודיםהיולדותמחלקתעלבדבריההרחיבה

תוךהרפואיבמרכזשמתאפשרמלא/חלקיהביותשיטת

שבהנקתהיתרונותועלהנשים,שלברצונןהתחשבות

הוולד.

ענתב־איילהפרופ׳השיבהערבשלסיומולקראת

מנהל

$TS1$ענתבמנהל$TS1$

$DN2$ענתבמנהל$DN2$ביה״חשלוגניקולוגיהלמיילדותהמערך

בכלהמשתתפותציבורשלהרבותלשאלותיהן

הקיסריים.והניתוחיםללירההנוגעיםהעניינים

הקומיקאיתאמונההייתהמשעשעאפסטנדמופעעל

במופעהמשתתפותמאותאתששיעשעהשטרןקרן

והומוריסטי.חוויתי

המרכזמתנתלתינוקיוקרתישיחולקהערבבסוף

שיאףקיבלוללידהכשהנרשמותברזיליהרפואי

באשדוד.סגולהקוסמטיקהחנותמתנתיוקרתי

עלברזיליהרפואיהמרכזלמנהלהודוהנשיםמאות

החיוביתהתרשמותןעלמדגישותכשהןהחוויתיהערב

בגישתוברזיליהרפואיהמרכזומקצועיותמהגישה

הטיפולאפשרויותוממגווןהמצוות,שומרילציבור

מציע.החוליםשביתהמתקדמות
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