
 שעות ביקור
ימים א'- ה': 13:30-12:30, 17:00-15:30, 	 

20:00-19:00
במוצ"ש, הביקור מצאת השבת למשך שעה	 
ביקור ילדים מותר בהשגחת מבוגר בלבד	 
 בן הזוג - כניסה חופשית עם "ידון״	 

 )פרטי הילוד / יולדת על היד(
בין השעות 22:00 - 08:00

זמני ארוחות
 	08:00 - 09:00 ארוחת בוקר: 
 	12:00 - 13:00 ארוחת צהריים: 
 	17:15 - 18:30 ארוחת ערב: 

* ארוחות בד"צ - יש לפנות למחלק האוכל

לחצן – קריאת אחות 
לרשותך לחצן בסמוך למיטה ובחדר השירותים, 

לצורך פניה לאחות.

תרגום לשפות
 בהדסה שרותי מתורגמנות רפואית,

במידת הצורך אנא פנה לצוות הרפואי.

יד שרה – השאלת ציוד רפואי
ציוד עזר למטופלים ניתן לשאול 

בסניף "יד שרה" , בניין מרכזי, קומה 2-
טל': 02-6776260 

שעות פעילות:
ימים א'- ה', בין השעות: 14:00 - 10:30

נציב פניות הציבור 
ימים: א'- ה', בין השעות: 16:00 - 8:00

טל': 02-6777555
Pniyot@Hadassah.org.il :דוא"ל

מועדון יולדות הדסה
ימים: א'- ה', בין השעות: 16:00 - 08:00

טל': 02-6778844 
)ניתן להשאיר הודעה ואנו נחזור בהקדם(

yoldot1@hadassah.org.il :דוא"ל

עבודה סוציאלית 
ומיצוי זכויות רפואיות

עובדת סוציאלית: 	 
בכל מחלקה עובדת סוציאלית לשירותכם. 

בין השעות: 16:00 - 08:00
אנא פנו לצוות הרפואי או לטל': 02-6778082

מרכז "כיוונים" לזכויות רפואיות:                  	 
שירות ברור זכויות בביטוח לאומי, קופות 
חולים, משרדי ממשלה ועוד, כולל הגשת 

תביעות מקוונות. 
השירות ללא תשלום. 

טל': 02-6779711
מיקום: בניין דוידסון, קומת כניסה 

שעות פעילות:
ימים א'- ה', בין השעות: 14:00 - 09:00

 
הסדרי תשלום חניה

חניה בחניונים הפתוחים -	 
יולדת בהדסה זכאית לחניה חינם:

בשלושת הימים שלאחר הלידה בלידה 
רגילה, וחמישיה ימים בלידה קיסרית 

בחניונים הפתוחים של הדסה.
יש להצטייד בטופס אישור חניה מאחות 

המחלקה. בטופס מםורטים תנאי האישור 
והנחיות למימושו.

חניה בחניון מגדל האשפוז ובחניות ישפרו 
סנטר  -תחייב את החונים בתשלום מלא.

שימו לב לשילוט בכניסה לחניונים.	 
ניתן לרכוש מנוי חניה - לפרטים ורכישה ימים 	 

א'-ה' בין השעות 15:00 - 08:00, 
טל: 03-9169687

יש להקפיד על חניה בהתאם לשילוט בחוק,    *
ניתנים דוחות.  

 לשרות המבקרים בהדסה
קניון ישפרו	 

בקומת הכניסה, סמוך לבניין דוידסון 
שעות פעילות:

ימים  א'-ה' - בין השעות 23:00 - 07:00
יום ו' - בין השעות 14:00 - 07:00

מוצ"ש - חצי שעה לאחר צאת השבת 
ועד 23:00

 	:milk חנות
קומת הכניסה בסמוך למודיעין 

שעות פעילות:
ימים  א'-ה' - 24 שעות ביממה 

יום ו' - פתוח עד חצי שעה לפני כניסת השבת 
מוצ"ש - חצי שעה לאחר צאת השבת וברצף

עגלות קפה שטראוס עלית	 
עגלת קפה בניין דוידסון  - 

קומת הכניסה, סמוך למודיעין 
שעות פעילות:

ימים  א'-ה' - 24 שעות ביממה 
יום ו' - פתוח עד חצי שעה לפני כניסת השבת 

מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת וברצף
עגלות קפה נוספות פזורות ברחבי ביה"ח 

שעות פעילות:
ימים א'-ה' - בין השעות 14:30 - 08:00

מיקום
בסמוך למשרד השר"פ 	 
מכון שרת קומה 3-	 
חדר ניתוח בניין דוידסון קומה 4-	 

מידע ליולדת בעין כרם
ברוכה הבאה

יולדת יקרה, ריכזנו עבורך את כל מה שחשוב שתדעי כשאת כאן:

נגישות למידע הרפואי שלך בדיגיטל. רישום לשירות חינם 
בכל דלפקי קבלת החולים בבית החולים או אצל נציגת השירות שתגיע אליך במהלך האישפוז
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כל המידע הרפואי שלי
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מרגישים הדסה חדשה בברכת החלמה מהירה

 הרב משה קליין,
 רב המרכז הרפואי הדסה

050-7874088 

שחרית
בבי"כ קפלן06:05מניין ראשון                    

בבי"כ שאגל07:00מניין שניהודו

בבי"כ קפלן07:15מנין שלישי

בבי"כ קפלן08:15מניין רביעי

מנחה

13:30מניין ראשון
 שעור במשניות

ב-13:20| בי"כ סבא

בבי"כ קפלן14:30מניין שני

בבי"כ קפלן15:00מניין שלישי

בבי"כ קפלן 15:45מניין רביעי

בבי"כ קפלן 16:45 )שעות קיץ(מניין חמישי

בבי"כ קפלן20 דק'  לפני השקיעה   מניין שישי

ערבית
בבי"כ קפלן18 דק'  אחרי השקיעהמניין ראשון

בבי"כ קפלן20:30מניין שני

בבי"כ קפלן21:00מניין שלישי                   

 בשבתות מתקיים  מניין מרכזי בבי"כ שאגל 	 
לו"ז המניינים מתפרסם ליד בי"כ שאגל.

בין השעות 12:30 ל-13:50 בי"כ קפלן סגור.	 
אבקש שלא לשנות מלוחות הזמנים שנקבעו.	 

הלכה ודת
רב בית החולים הדסה - הרב משה קליין

בכל שאלה הלכתית והתייעצות ניתן לפנות לרב המרכזים הרפואיים 
הדסה. לשכת הרב בקומת הכניסה בבניין דוידסון.

טל': 02-6778597, נייד: 050-7874088 , פקס: 02-6779229
MosheK@hadassah.org.il :דוא"ל

השאלת תפילין:
* יש להשאיר ת"ז כפקדון

בימים: א'-ה', בין השעות: 08:30-13:30 - נתנאל בינזרי : 054-3111103

מיקום בתי הכנסת ושעות תפילה
בית כנסת ע"ש קפלן בקומת הביניים ליד המעליות	 
בית כנסת ע"ש אבל בחלונות שאגל קומת ביניים	 
בית כנסת ע"ש משה סבא מסרי, בקומת הכניסה בבניין דוידסון 	 

פירוט הכשרים:
המוצרים הינם בהכשרים של בדצי"ם מהודרים

הבישול לדעת מרן	 
הפירות והירקות – בהכשר העדה החרדית או הרב אפרתי	 
כל ירקות העלים נקיים מחרקים	 
הבשר - חלק בית יוסף בהכשר הרבנות הראשית לישראל	 
העופות ומוצריהם - מהדרין של הרב וורנר אב"ד חדרה או הרב צפניה דרורי	 
שניצל טבעול )צמחוני( - בהכשר בעלז/העדה החרדית	 
מוצרי החלב תנובה - וועדת מהדרין	 
הלחם - בהכשר בד"ץ העדה החרדית )ברמן(	 

* יש אפשרות לקבל עופות בהכשר בד"ץ העדה החרדית ע"י מחלקות  
האוכל )נא ליידע למחלקות בעת ארוחות הבוקר(  

טל' של המשגיחים לבירורים נוספים: 
שבתיאן יורם: 050-8946060, בוקשפן יוחנן: 050-4048374 

נתנאל בינזר: 054-3111103
 

מעליות שבת 
בבניין הראשי פועלות שתי מעליות שבת ומעלית שבת נוספת פועלת 

בבניין אם וילד וכן פועלות שתי מעליות שבת בבניין דוידסון

שבת בהדסה
מייקרים תומכי שבת אשר המים הקרים המפוקים  בבית החולים מספר 
מהם מותרים לשימוש בשבת. רשמית המייקרים על לוחות המודעות בבית 

כנסת.
המבוקרים   מיחמים  יש  ובחג  בשבת  חולים  שוהים  בהם  המחלקות  בכל 

על- ידי "צומת".

הדלקת נרות שבת - בכל מחלקה מצויים מתקני הדלקת נרות שבת 	 
ליד תחנת האחיות. אין להדליק נרות במקומות אחרים פרט למתקני 

הדלקת נרות!!

קידוש ליל שבת ויום שבת והבדלה במוצאי שבת - מתבצעים על ידי 	 
שליחי הרב בכל מחלקה, ניתן להזמינם במיוחד לחדר החולה

לינה למלווים - ניתן להשתמש בחדרים מיוחדים בבית החולים שהוקצו 	 
לצורך זה ללא תשלום, יש לפנות לאחראי השבת ליד בית כנסת שאגל

בנוסף ישנה אפשרות לשכור חדר במלון הסמוך לבית החולים, תיאום 	 
בטל': 02-5608555.

אזהרת כוהנים
בכל כניסות בתי החולים נקבעו שלטים אלקטרוניים מאירי עיניים 	 

המתריעים בזמן אמת על "אזהרת כהנים".
כאשר בית החולים ללא "טומאת כוהנים" מופיע על הצג הכיתוב 	 

"רפואה שלמה".
כאשר ל"ע נפטר אדם ורופא חותם על תעודת פטירה במחשב, 	 

אוטומטית מוחלף הכיתוב בצג מ"רפואה שלמה"
ל"אזהרת כוהנים". בזמן שהצג מורה על "אזהרת כוהנים" כל מתחם 	 

בית החולים במקומות המקורים נאסר לכניסת
כהנים עד אשר הנפטר יועבר אל חדר הנפטרים המצוי מעבר לדלתות 	 

כפולות, או אז יוחלף הכיתוב בצג חזרה
ל"רפואה שלמה". כהן המגיע לשערי בית החולים וצריך להיכנס 	 

בדחיפות, ישאל את רב המרכז הרפואי או יפנה
לרבותיו. חשוב לציין כי חדר הנפטרים ומקומות בעלי טומאה קבועה 	 

המצויים בבתי החולים, מופרדים מבתי החולים
ע"י דלתות כפולות המונעות מעבר של טומאה אל מתחם בית החולים 	 

לפי פסקי גדולי ישראל שליט"א וזצוק"ל.

עירובין
ישנם 3 כשרויות על העירוב מסביב קמפוס ביה"ח "הדסה"

עירוב של רבנות ירושלים.. 1
עירוב של בד"ץ העדה החרדית.. 2
עירוב מהודר )לשיטתו של הרב אלישיב זצוק"ל( שנערך ע"י ועד העירובין . 3

השכונתיים הרב מושקוביץ שליט"א. העירובין נבדקים כל שבוע.


