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ורווחתם של כל הילדים במסגרת המשפחתית  גושן פועלת למען קידום בריאותם 
והקהילתית, תוך שיפור יכולתם של אנשי מקצוע מכל התחומים לתת מענה לצרכים 
מבוססי- ופרקטיקה  מידע  בידע,  הגברת השימוש  ילדים,  של  מגוונים  בריאותיים 

שיתוף  תוך  בהורים  ותמיכה  רב-תחומי  שירות  מתן  לטובת  ציבורי  סנגור  מחקר, 
פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים בקהילה.

Goshen promotes the health and wellbeing of all children within their families 
and within the community, by enhancing the ability of child healthcare 
providers from all professions to respond to the wide-ranging health needs of 
children, enhancing the use and dissemination of evidence based knowledge 
and practice, advocating for multidisciplinary service delivery, and supporting 

parents in collaboration with all community services.



אולם  ילדות,  מחלות  של  רחב  למגוון  מענה  נותנת  בישראל  הילדים  רפואת 
רוב רופאי הילדים בקהילה עוסקים ברפואה ראשונית ולא ברפואה קהילתית. 
לא  בארץ,  ההתמחות  משנות  כחלק  הילדים,  רופאי  של  ההכשרה  בתהליך 
ההתפתחות,  בתחומי  שכיחות  להפרעות  מספקת  לב  תשומת  מוקדשת 

ההתנהגות, הלמידה, התזונה וכן להיבטים פסיכו-סוציאליים של הילדים. 

בסקר שנערך בקרב רופאי ילדים התגלה ששכיחות הבעיות הפסיכו-סוציאליות 
ילדים  רופאי  בקרב  שנערך  במחקר  כן,  כמו  ב-29%.  מוערכת  במרפאותיהם 
ציינו הרופאים את הצורך בהתאמת תכנית ההתמחות לתכנים של התחלואה 
החדשה, הכוללת עיסוק ברפואת ילדים התפתחותית, ברפואה מונעת, במחלות 

כרוניות ובהתייחסות לבעיות פסיכו-סוציאליות ובעיות הקשורות למשפחה.

כמו כן, על אף המעורבות והדומיננטיות של משרד הבריאות בתכניות הלאומיות 
השונות המיועדות לצמצום פערים חברתיים והתפתחותיים ולקידום התפתחות 
בריאה של ילדים, לעתים קרובות נפקד מקומם של רופאי הילדים וקולם הייחודי 
אינו נשמע. זאת למרות שמערכת הבריאות, הכוללת את רופאי הילדים וטיפות 
החלב, היא שירות אוניברסלי - ולעתים זהו המעקב היחיד על הילד ומשפחתו 

לאורך שנים. 

על מנת לתת מענה מספק לצרכיהם של הורים וילדים, יש ליצור מערכת רחבה 
של שיתופי פעולה בין מערכות החינוך, הרווחה והקהילה לבין מערכות הבריאות 
וכן להנגיש מידע מהימן ומתוקף הן להורים והן לאנשי המקצוע המטפלים בילד 

ומשפחתו. 

Pediatricians in Israel treat a wide range of serious child diseases and 
conditions. Unfortunately, their training does not pay sufficient attention 
to common developmental, behavioral and learning disorders, or to 
psychosocial aspects of a child's health and wellbeing. If not properly 
addressed, these problems and disorders can have detrimental long-
term health, emotional and social consequences.

In a survey of pediatricians, the prevalence of psychosocial problems in 
their clinics was discovered at an estimated rate of 29%.  Moreover, in 
a separate research, pediatricians pointed out the need for residency 
programs to match the characteristics of the new morbidity, which deals 
with developmental pediatrics, preventative care, chronic illnesses 
and attention to psychosocial problems as well as those related to the 
family. 

The pediatric healthcare system, including the pediatricians, family 
physicians and family health centers ('Tipat Halav'), is a universal 
service that at times might be the only one to follow the child and his 
family while growing up. Still, although the Health Ministry is intensely 
involved in different national programs, community pediatricians, and 
their unique viewpoint, are not being heard and are not always involved.

In order to respond adequately to the needs of children and parents, it 
is necessary to build an extensive network of cooperation between the 
healthcare system and the education, welfare and community services, 
and to make reliable and validated information accessible to parents 
and child care professionals.



תפיסת התפקיד של רופא הילדים הקהילתי על פי עמותת גושן כוללת תוספת תכנים 
קהילתיים, תוך קידום מעורבות ושיתוף פעולה של רופא הילדים עם כלל הגורמים 
המערכת  וכן  מקצוע  אנשי  הורים,  הקהילתי:  במרחב  בילדים  בטיפול  העוסקים 

החינוכית-חברתית. 

 Integrative Community( אינטגרטיבית  קהילתית  ילדים  רפואת  קידום  לצורך 
Pediatrics(, על רופאי הילדים לעסוק בתחומים הבאים: 

 אבחון ואיתור מוקדם של בעיות התפתחותיות והתנהגותיות.

 אבחון וטיפול בילדים הסובלים מחסך כלכלי ותזונתי.

 אבחון וטיפול במניעת הזנחה בילדים ובמניעת אלימות כנגד ילדים. 

 ניהול מקרה  )case manager) לילדים עם מחלות כרוניות מורכבות, תוך סיוע 
   להורים במפגש עם אנשי מקצוע שונים במערך.

הצורך בעת  והפניה  הנפש,  בריאות  בתחום  לבעיות  ראשוני  מענה  ומתן  איתור   
   לגורמי טיפול מתאימים.

הקהילה במסגרת  ילדים  עם  העובדים  מקצוע  לאנשי  והדרכה  ייעוץ  מתן   
   )מטפלות, גננות, מורים, אנשי רווחה ועוד(.

 השתתפות בפורומים קהילתיים הנוגעים לבריאות ורווחת ילדים.

בתחום  וארצית  מקומית  ברמה  מדיניות  קידום  למען  בפעילויות  השתתפות   
   בריאות ורווחת ילדים.

תפיסת תפקיד רופא הילדים הקהילתי על פי עמותת גושן
Goshen’s understanding of the 
pediatrician’s role in the community

Goshen’s understanding of the pediatrician’s role in the community 
includes expanding the communal aspects of the job, while advancing 
the involvement and cooperation of pediatricians with groups that deal 
with childcare in the community: parents, health professionals and the 
education system. 

In order to advance Integrative Community Pediatrics, pediatricians must 
be engaged in the following disciplines:
 Early identification and assessment of developmental and behavioral  

   problems
 Assessment of and care for children with nutritional and economic  

   insufficiencies 
 Assessment and treatment aimed at preventing neglect and violence  

   towards children
 Acting as a case manager for children with complicated chronic illnesses by  

   guiding parents through meetings with an array of different professionals
 Identification of and providing a first response for mental health problems,  

   and referral to the proper authorities for treatment when appropriate.
 Providing advice and guidance for other childcare workers in the  

   community (preschool teachers, nannies, teachers, social workers, etc.)
 Participation in forums relevant to child health and wellbeing
 Participation in actions to advance policy and legislation related to the  

   health and wellbeing of children on the local and national levels. 



חינוך והכשרה

אינטגרטיבית: עבודה  מודל חדש של   גושן מקדמת 
מקצוע  אנשי  בקרב  בריאות-חינוך-רווחה-קהילה 
רפואיים )רופאי ילדים ורופאי משפחה(, אחיות קהילה 
ואחיות טיפת חלב, אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך, 
עובדי  פסיכולוגים,  החינוך,  במערכת  ויועצים  מורים 
מקיימת  בקהילה. גושן  סוציאליים  ועובדים  רווחה 
וכן  ומשפחה  ילדים  רופאי  עבור  שנתיים  קורסים 
רופאים  עבור  מעשיות  וסדנאות  מרוכזים  סמינרים 
ואנשי  ילדים  ברפואת  מתמחים  אחיות,  בקהילה, 
ומשפחותיהם,  ילדים  עם  העובדים  נוספים  מקצוע 

סביב נושאים ספיציפיים, רב-תחומיים.

כמו כן, גושן תומכת בהשתתפות רופאי ילדים בתכנית 
השתלמות )פלואושיפ( בת שנה עד שנתיים ברפואת 
ילדים קהילתית, במרכזים מובילים בתחום זה ברחבי 
 העולם. במסגרת זו החלו בשנת 2016 שני רופאי ילדים
12- בין  של  לתקופות  זה  מסוג  תכנית  קהילתיים 

18 חודשים במרכז לרפואת ילדים קהילתית, בבית 
החולים המלכותי, במלבורן, אוסטרליה.

Education and training

Goshen promotes a new model of integrative and collaborative 
work: health-education-welfare-community, among medical 
professionals (pediatricians and general practitioners), pediatric 
nurses (including family health centers nurses), early childhood 
workers, schoolteachers and counselors, psychologists, welfare 
workers and community social workers. Goshen holds annual 
courses for pediatricians and family physicians as well as seminars 
and workshops for community physicians, nurses, pediatric residents 
and other professionals who work with children and their families, 
around specific, multidisciplinary topics.

Furthermore, Goshen supports pediatricians participating in a 
fellowship program (1-2 years) in leading medical centers around 
the world, in order to specialize in community paediatric.  On 2016, 
two pediatricians  started a fellowship program at the Community 
Child Health Centre at the Royal Children’s Hospital in Melbourne, 
Australia, supported by Goshen.



הנגשת ידע ומידע

מוגדרות:  יעד  לאוכלוסיות  ורלוונטי  מקיף  ידע  להנגיש  למטרה  לה  שמה  גושן 
רופאים, אנשי מקצועות הרפואה, אנשי חינוך ורווחה, הורים. מטרתנו היא לאפשר 
להורים ולאנשי מקצוע גישה לידע מבוסס מחקר אודות  בריאות ורווחת ילדים 
והורות, באמצעות אתר אינטרנט, דף פייסבוק, חומרים מודפסים, סמינרים ועוד.

רחבה  מבט  נקודת  מספק   ,www.gadalta.org.il החדש,  האינטרנט  אתר 
נאות: התפתחות, התקשרות, בטיחות, שינה,  וטיפול  ילדים  באשר להתפתחות 
וועדה מקצועית רב תחומית על  ועוד. את האתר מלווה  תזונה, משחק, למידה 
דיסציפלינות  של  קיומן  ואת  המתפרסמים  החומרים  איכות  את  להבטיח  מנת 

שונות ונקודות מבט מגוונות.

המגזין האינטנרטי המקוון ודף הפייסבוק שלנו מופצים ומתעדכנים תדיר, וכוללים 
האינטרנט,  מאתר  חדשים  פריטים  ועדכניים,  רלוונטיים  מקצועיים  מאמרים 
לפלטפורמה,  בהתאם  אחר,  רלוונטי  מידע  וכל  וסמינרים  הכשרות  סרטונים, 

למדיה ולאוכלוסיית היעד.

אנשי מקצוע המעוניינים ליזום הדרכות להורים, לצוותים חינוכיים וטיפוליים ועוד, 
יוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו ערכות הדרכה במגוון נושאים: גמילה מחיתולים; 
שינה בריאה ונכונה; מתי לפנות לרופא; ילדים, אינטרנט ומסכים; מיניות בריאה אצל 

ילדים; סרבנות אכילה ועוד.
כל ערכה נכתבת ונערכת על ידי רופא ילדים או איש מקצוע מוביל ורלוונטי אחר, 
הקבצים  למצגת.  נלווה  וטקסט  להרצאה  מוכנה  מצגת  ספרות,  סקירת  ומכילה 

זמינים להורדה בחינם לכל דורש. 

Disseminating and translating 
of knowledge and information

 
Goshen has set for itself the goal of making comprehensive and relevant 
knowledge accessible to specific target audiences: parents, physicians, healthcare 
professionals, education and welfare workers. 
Our goal is to enable easy access of parents and professionals to evidence-based 
knowledge on child wellbeing and parenting, through website, facebook page, 
printed materials, seminars, etc.  

Our new website, www.gadalta.org.il, provides a comprehensive outlook with 
regard to child development and care including development, attachment, safety, 
sleep, play, nutrition, learning and more. A professional committee oversees the 
website content to ensure that the materials are of high quality, and that different 
disciplines and viewpoints are represented.

Our On-line magazine and Facebook page https://www.facebook.com/
eichgadalta.goshen/, are distributed and updated frequently, and include up-to-
date professional articles, new items on the website, Videos, details of upcoming 
training programs and seminars, according to the platform, media and specific 
audience.

Health professionals interested in launching training programs for parents, childcare or 
educational staff and more, will be able to find guidelines and tools on our website in a 
variety of subjects: potty training; healthy and proper sleep; when to consult a doctor; 
children, the internet and screens; healthy sexuality among children; refusal to eat and 
more.  
Each guideline is written and assessed by a pediatrician or other leading professional 
in a relevant field, and consists of a literature review, a presentation suitable for 
accompanying lectures, as well as guiding text for the presentation. The files are readily 
available for download by the site's users. 



מרכז מחקר

“גושן” שואפת לעסוק במחקר קליני בנושאים רלוונטיים,  כמרכז אקדמי, 
מדיניות  מספק,  מענה  מקבלים  שאינם  הורים  בצרכי  התמקדות  תוך 

והערכת תכניות. 

אנו מתמקדים במספר כיווני מחקר: 

על  וכן  ילדים,  והתפתחות  לבריאות  רלוונטיים  בנושאים  קליני,  מחקר   
    השפעתם של גורמים סביבתיים ופסיכוסוציאליים על בריאות, התפתחות     

    ולמידה של ילדים.

  מחקרי הערכה- לפעילויות שונות של גושן, וכן לתכניות קהילתיות שונות.

  ביצוע סקירות ספרות מוכוונות על פי נושאי עניין, והתאמתם לקהלי יעד 
    מגוונים, כולל הורים וקובעי  מדיניות.

והפערים  הניתנים  המענים  הצרכים,  להבנת  מקצועיים,  בין  מחקרים   
   ביניהם, כפי שהם נחווים על ידי הורים, ואנשי מקצוע. 

Research center

As an academic center, Goshen aspires to generate clinical research
on relevant topics, including mapping unmet parents’ needs, policy 
and program evaluation. 

We aim to engage in research on several levels:
  Clinical research focusing on child health and development, and 

   the  impact of environmental and psycho-social factors  on children’s  
    health, development and learning.
  Evaluation of Goshen activities and of different community  programs.
  Literature review in various fields, adapted to different target 

   audiences – including parents and policy makers.
  Interdisciplinary research to examine the needs addressed by 

     different disciplines, the solutions they offer and the gaps between 
    needs and services as experienced by parents and professionals.



פעילות למען קידום ושינוי מדיניות

ובני  בקהילה  הילדים  כל  של  והרווחה  הבריאות  את  לקדם  במטרה 
משפחותיהם, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, עמותת 
גושן, בשיתוף ארגונים ושותפים אחרים, שואפת להוביל שינויים במדיניות 
להם  לספק  יהיה  שניתן  כך  לילדים,  הנוגעים  שונים  בתחומים  הציבורית 
החינוכיים,  הבריאותיים,  ההיבטים  את  הכוללים  רב-תחומיים,  שירותים 
הרגשיים וכל הצרכים המשפחתיים הדרושים להם, זאת תוך הקפדה על 
פרקטיקה מקצועית איכותית, תמיכה הורית ושיתוף פעולה של כל הגורמים 

והשירותים המקצועיים בקהילה.
עם  עובדת  מקצועי,  כארגון  גושן-  עמותת  מדיניות,  על  להשפיע  מנת  על 
וקובעי מדיניות בשדות עשייה שונים, כולל משרד הבריאות,  מובילי דעה 

החינוך, הרווחה, האוצר ועוד.
חברי הצוות והוועד המנהל בגושן לוקחים חלק במספר וועדות ציבוריות רלוונטיות 

ומייצגים את תפיסת העולם הייחודית שלנו אודות בריאות ורווחת ילדים.

Activity intended to promote
and change (public) policy

In order to promote the health and wellbeing of all children 
and their families, especially in the social periphery of Israel, it is 
necessary to change public policy in various areas so that children 
and families will benefit from high-level multi disciplinary services 
addressing health, educational, emotional and family needs. 
In order to influence policy, Goshen - serving as a professional 
organization - works with opinion leaders and policy makers in the 
different fields, including the healthcare, education and welfare 
system, finance and more. 
Goshen, with its unique view of child health and wellbeing, takes 
part in relevant public committees and presents its perspective 
regarding child health, development and well-being. 



תכניות קהילתיות

עמותת גושן מעורבת במספר תכניות קהילתיות, המתמקדות בפריפריה 
תוך  משפחותיהם,  ובני  הילדים  לטובת  בישראל,  והחברתית  הגיאוגרפית 
וכן מתן סיוע בבניית התכניות,  ידע מקצועי, מבוסס ראיות בספרות,  מתן 

הטמעתן וההערכה שלהן.

בכלל זה, גושן לוקחת חלק בתכנית 'ילדים בראש', היוצרת רשת חברתית 
אינטראקטיבית לפעילות משותפת, כדי להשפיע באופן עמוק על בריאות 

הילדים בגיל הרך ועל בריאותם העתידית.
מודל הפרויקט מבוסס על מפגשי למידה חוויתיים לילדים, חלקם בשיתוף 

עם ההורים, וכן הרצאות להורים ולצוותים החינוכיים.

כמו כן, עם חזרתם של שני רופאי הילדים מתכנית ההשתלמות באוסטרליה, 
יוקמו שני מרכזי רפואת ילדים קהילתית ברוח גושן בדרום הארץ ובצפונה, 
על מנת לתת מענה הן לילדים ולמשפחותיהם והן לאנשי מקצוע השואפים 

לקדם את מודל העבודה האינטגרטיבי של גושן.

Community programs

Goshen is involved in several community programs that focus on 
the geographic and social periphery in Israel, for the benefit of the 
children and their families, while providing professional knowledge, 
evidence-based literature, as well as assistance in developing the 
programs, implementing them and evaluating them.

As part of this field of activity, Goshen takes part in the program 
"Yeladim Barosh", that creates an interactive social network for joint 
activities, in order to profoundly influence, in both the present 
and the future, the health of young children. The model of this 
project is based on experiential learning sessions for children, some 
in cooperation with parents, as well as lectures for parents and 
educational staff members.

In addition, with the return of two pediatricians from the continuing 
education program in Australia, two community pediatrics centers 
will be established, in the spirit of Goshen, both in the South and 
the North of Israel, in order to provide services for children and their 
families as well as collaborate with professionals seeking to promote 
the Goshen integrative working model.



ציוני דרך

2016

מרכז הידע האינטרנטי 'איך גדלת!' עולה לאוויר 
עם 370 פריטי ידע, בעברית ובערבית.

בתכנית  משתתפים  נוספים  ילדים  רופאי  שני 
ההתמחות ברפואת ילדים קהילתית באוסטרליה. 
רפואת  מרכזי  שני  יוקמו  לישראל  חזרתם  עם 

ילדים קהילתית בדרום הארץ ובצפונה.

The ‘Eich Gadalta’ website (‘How You’ve 
Grown’) is launched with 370 articles in 
Hebrew and in Arabic. 

Two additional paediatricians participating in 
the Victorian Training Program in Community 
Child Health. Two community paediatrics 
centers, in the spirit of Goshen, both in 
the South and the North of Israel, will be 
established upon their return.

2017

ב'קמפוס  החדשים  משרדיה  את  פותחת  גושן 
חרוב לילדים'.

השנתי  קורס  של  הרביעי  המחזור  פתיחת 
בכל  בוגרים   130  – קהילתית  ילדים  לרפואת 

ארבעת המחזורים.

משפחה,  לרופאי  וסדנאות  סמינרים  פתיחת 
מקצוע  ואנשי  ילדים  ברפואת  מתמחים  אחיות, 
נוספים העובדים עם ילדים ומשפחותיהם, סביב 

נושאים ממוקדים ורב תחומיים.

Goshen has opened the new offices in the 
Children's "Haruv" campus.

Fourth round of the Goshen annual course – 
130 graduates throughout the years.

Seminars and workshops for community 
physicians, nurses, paediatric residents 
and other professionals who work with 
children and their families, around specific, 
multidisciplinary topics are running.

Milestones

2010-2012

לאוסטרליה  יוצאת  ראשונה  ילדים  רופאת 
לתכנית התמחות ברפואת ילדים קהילתית.

First physician in the Victorian Training 
Program in Community Child Health, the Royal 
Children's Hospital, Melbourne, Australia.

2013

קורס גושן השנתי הראשון לרפואת ילדים קהילתית 
עם דגש התנהגותי- התפתחותי יוצא לדרך!

First Goshen CME Community Child Health 
course.

2014

במדינת  רשומה  כעמותה  נרשמת  גושן  עמותת 
ממובילי  המורכב  מנהל  ועד  ומכנסת  ישראל 

תחום רפואת הילדים.

Goshen association officially registered as 
an association in Israel & major stakeholders 
in the paediatric medicine gathered as the 
board of directors.

2015

לראשונה  מוענק  קהילתית  לתכנית  גושן  פרס 
לבוגר הקורס, בשיתוף עם קרן רש"י.

First Goshen Prize- co-supporting with the 
Rashi Foundation a community project 
formed by a Goshen graduate.



צוות העמותה

דר' מנואל כץ | נשיא העמותה
ויו"ר ועדת היגוי ארצית בנושא אלימות במשפחה, נצולי מין  וילד' במשרד הבריאות, מחוז הדרום  רופא אחראי 'אם 
יו"ר איגוד  והוראה. לשעבר  ניהול במערכת הבריאות  ילדים בקהילה,  43 שנים בין רפואת  וחסרי ישע. שילב במשך 
ופרופסור חבר  בנגב  גוריון  בן  ילדים בקהילה. חבר סגל באוניברסיטת  והחברה הישראלית לרפואת  בילדים  רופאי 
באוניברסיטת מיימונידס, ארגנטינה. כנשיא גושן, דר' כץ מפקח על יישום התכנית האסטרטגית של העמותה ועובד 
ייצוג  ועל  חדשים  שותפים  גיוס  על  אמון  הוא  העמותה.  מטרות  הטמעת  לקידום  המנהל  הועד  עם  פעולה  בשיתוף 

העמותה מול גופי ממשלה, פילנתרופיה וגופים מקומיים ובינלאומיים שונים.

Manuel Katz, MD, MPH | President
Head Maternal and Child Health Department, Ministry of Health, Southern region. During the last 43 years he has 
been working as a primary care pediatrician, medical director and teacher. Past President of the Israel Pediatric Society 
and Israel Ambulatory Pediatric Association. Teaching-Staff member at Ben Gurion University and Associate Professor 
in Pediatrics . Maimonides University , Argentina. As President of Goshen, Dr. Katz is overseeing Goshen’s strategic 
direction and operations and working with the Board to further Goshen’s mission. He is in charge of recruiting new 

partners and representing Goshen to government, philanthropic, organizational and international partners.

יונית לבנון | מנהלת העמותה
צוות,  תפעול,  על  אחראית  יונית  גושן,  עמותת  כמנהלת  השלישי.  במגזר  שנים  ורב  עשיר  ניסיון  עמה  מביאה  יונית 
תקציב ומשאבים. בשיתוף עם נשיא העמותה, היא אחראית על יישום התכנית האסטרטגית של גושן והטמעת מטרות 

העמותה, וכן הבטחת קיימותה של העמותה. 

Yonit Levanon | Managing Director
Yonit Levanon brings her rich experience in non-profit management to Goshen. As managing director, Levanon oversees 
Goshen’s operations, including management of staff, budget and all of Goshen’s resources. She is responsible, with 
the President, for carrying out Goshen’s strategic plan and mission, and to ensuring the organization’s accountability  

and sustainability.

דר' חוה גדסי | מנהלת רפואית
רופאת ילדים. חברת צוות אגף הילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה. לאחר ההתמחות, דר' גדסי השלימה 
התמחות-על בת שנתיים בתחום רפואת הילדים הקהילתית, בבית החולים המלכותי לילדים במלבורן, אוסטרליה, 
תחת פיקוחו של פרופ' פרנק אוברקלייד, מייסד ומנהל המרכז. דר' גדסי מהווה חלק משמעותי ומרכזי בצוות הניהול 

של גושן.

Dr. Hava Gadassi | Medical Director
Dr. Gadassi is a pediatrician and a member of Hadassah Hospital’s pediatric team. Following her residency, Dr. 
Gadassi had completed a two-year fellowship program in Community Child Health at the Royal Children's Hospital in 
Melbourne, Australia, under the supervision of Prof. Frank Oberklaid, founder and director of the Centre. Dr Gadassi is 

part of Goshen’s management team. 

נועה ברונשטיין-אמון | מנהלת ידע ותוכן
כמנהלת ידע ותוכן בגושן, נועה אמונה על תוכנו וניהולו של אתר האינטרנט של העמותה, אשר נועד להוות מרכז ידע 
אינטרנטי להורים ולאנשי מקצוע. היא מנהלת את דף הפייסבוק שלנו, מקימה ומתפעלת את מערכת הדיוור והמגזין 

המקוון ומפיקה ערכות למידה והדרכה, כמו גם חומרים מקצועיים במדיות מגוונות.

Noa Bronstein-Amon | Knowledge and Content Manager
As the manager of content and knowledge at Goshen, Noa is overseeing the Goshen website that performs as an 
information hub for parents as well as professionals, managing our informative Facebook page, mailing system and 

On-line Newsletter, and producing tutorial aids and professional materials in various forms.

תהילה גלייכר – נמתיוף | רכזת תפעול ואדמיניסטרציה

Tehila Glycher – Namatayof | Operations Coordinator



Prof. Eitan Kerem, Chairmen of the board
Chairman of the Pediatric Division of Hadassah Hospitals 
in Jerusalem.

פרופ' איתן כרם, יו"ר הועד המנהל
מנהל אגף הילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה.

Prof. Frank Oberklaid
Foundation Director of the Centre for Community Child 
Health at The Royal Children's Hospital – Melbourne.

פרופ' פרנק אוברקלייד
מייסד ומנהל המרכז לרפואה קהילתית בבית החולים 

המלכותי לילדים במלבורן, אוסטרליה.

מאיר אלמליח
משנה למנכ"ל קרן רש"י.

Meir Elmaliah
Deputy director general of the Rashi Foundation.

Dr. Eli Gazala
Specialist in Ambulatory pediatrics and in "ADHD 
diagnosis and treatment". 

דר’ אליהו גזלה
רופא ילדים מומחה ברפואה אמבולטורית ובאבחון 

 .ADHD -וטיפול ב

Prof. Asher Ben-Arieh
Director of the Haruv Institute (R.A). 

פרופ' אשר בן אריה
מנכ"ל מכון חרוב. 

פרופ' יעקב אורקין
מנהל היחידה לרפואת ילדים ראשונית בחטיבה לבריאות 

בקהילה של הפקולטה למדעי הבריאות בבאר שבע. 

 Prof. Jacob Urkin
Head of the primary pediatrics unit in the division of 
community health, at the health science faculty in 
Beer-Sheva.

פרופ’ מתי ברקוביץ’
מומחה ברפואת ילדים ובפרמקולוגיה קלינית. כיהן כיו”ר 
האיגוד הישראלי לרפואת ילדים ויו”ר החברה הישראלית 

לפדיאטריה קלינית )חיפ”ק(. 

Prof. Mati Berkovitch
Pediatrician and a Specialist in medical pharmacology. 
Served as the chairman of the Pediatrics Israeli Association 
and chairman of the Israeli Clinical Pediatric Association.  

דר’ צחי גרוסמן
המזכיר הכללי של איגוד רופאי הילדים בישראל.

Dr. Zachi Grossman
Dr. Grossman is currently the Secretary General of the 
Israel Pediatric Association. 

חברי העמותה

Prof. Basil (Boaz) Porter
Has been active throughout his career in the field of 
Community Pediatrics. Was a founding member of the 
Faculty for Health Sciences of Ben Gurion University.

פרופ' בועז פורטר
פעיל ותומך בתחום רפואת ילדים בקהילה. ממייסדי בית 

הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון.

דר’ דורון דושניצקי
מנהל המחלקה לפיתוח מערכות רפואיות ב’לאומית 

שירותי בריאות’. 

Dr. Doron Dushnitzky
Head of Medical Systems Development Department at 
‘Leumit Health Services’. 

Prof. Mary Rudolf
Head of Population Health at Bar Ilan Faculty of Medicine 
in the Galilee.

פרופ’ מרי רודולף
ראש תכנית בריאות הציבור בפקולטה לרפואה של 

אוניברסיטת בר אילן בגליל. 

פרופ' יעקב קוינט
מנהל תחום ילדים ארצי ב’מכבי שירותי בריאות’.

Prof. Jacob Kuint
Director of Pediatrics, Maccabi Healthcare Services. 

פרופ' אלי סומך
מנהל אגף הילדים והיחידה למחלות זיהומיות ואימונולוגיות 
בילדים במרכז הרפואי וולפסון. יו"ר איגוד רופאי הילדים.

Prof. Eli Somekh
Head of the children division and the infectious and 
immunologic disease at the Wolfson Medical Center. 
Chairman of the Israeli Association of Pediatricians.

דר' רינת כהן
לשעבר מנהלת האגף לרפואה ראשונית בקופת חולים 

'מאוחדת'. יוזמת ומובילת תכנית "ביקור בריא". 

Dr. Rinat Cohen
Head of the primary care division at ‘Meuhedet’ until 
recently. Dr. cohen is the initiator and leader of ‘well child 
care Visits’ Program. 

אילונה סהר
מנהלת תחום הגיל הרך ובריאות בקרן רש"י. 

Ilona Sahar
Director of Early Childhood and Healthcare, 
Rashi Foundation.

רון פינקל
נשיא הדסה אוסטרליה. 

Ron Finkel
President of Hadassah Australia.
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