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אביטל, נאוה, אביבית אחות ל .אביב-נולדה וגדלה בתל ,בת לאהרון ז"ל ואילנה תבל"א שמוכה ,איריס

 : רועי, רון וגל.שם פגשה את צביקה שהיה לאשה ואבי ילדיהבחיל הקשר שרתה בצבא ולירז. 

את דרכה המקצועית  , והחלהגוריון-פקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בןלמדה פיזיותרפיה ב

כבר אז בלטה ביכולותיה  .1983בשנת  לוינשטיין חולים-תכפיזיותרפיסטית במחלקה לפיזיותרפיה בבי

תוך ענווה רבה. עד מהרה השתלבה שלה, אינסופיות האנרגיות בחריצותה וב ,מקצועיותאישיותיות והה

נמרץ נוירולוגי, שיקום נפגעי חוט ח, טיפול וכפיזיותרפיסטית אחראית במחלקות לשיקום חבלות מ

מונתה  1994בשנת  שדרה וכמדריכה קלינית לסטודנטים לפיזיותרפיה בהתנסויות בשיקום מבוגרים.

במסגרת תפקיד  תפקיד אותו מלאה עד יום מותה. ,סגנית לפיזיותרפיסטית הראשית בבית החוליםכ

פיזיותרפיסטים, לאחראיות המחלקה, אש לפני המחנה ונתנה מענה מקצועי ואנושי להזה היתה כעמוד 

פנימייה חינוכית לאנשים בעלי באחראית כפיזיותרפיסטית עבדה . במקביל, תםבני משפחלמטופלים ול

יצאה  2000. בשנת ההקרינה בהתמדה מטובה על איכות חייהם של השוכנים ב שם ,צרכים מיוחדים

במסגרתם ביצעה את עבודת התזה בנושא: ללימודי התואר השני בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב, 

אופן על תפקוד מוטורי ושיווי משקל של חולים לאחר אירוע אמצעות "ההשפעה של תרגול מוקדם ב

כמרצה בקורס "טיפולים נוירולוגים" בחוג לפיזיותרפיה  מונתה 2007-2013 . בשניםמוחי"

איריס  .טודנטים לפיזיותרפיהחזון השיקום למאות ס, שם לימדה והנחילה את אריאל תבאוניברסיט

 זכתה לשבחים רבים מצד הסטודנטים אודות עבודתה זו. 

ומחוצה לוינשטיין  ח"בביאיריס יזמה והובילה אינספור פעילויות מקצועיות בתוך המחלקה לפיזיותרפיה 

של  עדת ציודוחברה בוהיתה , "כללית"העובדים בקורס "שיקום נוירולוגי" לפיזיותרפיסטים הם יבינ ,לה

 עדת הבחינות הארצית של משרד הבריאות, כמומחית בתחום הנוירולוגיה. וובו "כללית"ה



 פרס מצוינות מטעם מנהל בי"חזכתה ב 2007בשנת עשייתה הענפה זכתה להכרה במספר פרסים: 

נבחרה לתוכנית ה"כוכבים" של ה"כללית" וזכתה בפרס זכתה בשני פרסים:  2011, בשנת לוינשטיין

 דנציגר ז"ל על עשייתה המקצועית. ע"ש יוספה 

עד רגעיה  ,בגבורהלאורך כל תקופת חוליה נאבקה ו חלתה במחלת הסרטןאיריס  2010בשנת 

  האחרונים.

מקצועיותה,  האופטימיות שלה, צניעותה, ,, רוחב ליבה, החיוךאיריס תיזכר בזכות אהבת האדם

 שאיפתה למצוינות ולהנחלתה. 

 . חנכתמבמותה איבדנו חברה יקרה ו

  ,םבנו כאב וגעגועי ונותר

 

 צוות המחלקה לפיזיותרפיה, בי"ח לוינשטיין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קישורים:

 

 זיותרפיה בבי"ח לוינשטיין:יצוות המחלקה לפהוקרה וזיכרון מלסרט 

https://www.youtube.com/watch?v=40hqVcLKrNk 

 

לאתר זיכרון והנצחה: 

http://www.zikaronet.co.il/sitemain/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A1

%D7%A0%D7%93%D7%A8/10334 

https://www.youtube.com/watch?v=40hqVcLKrNk
http://www.zikaronet.co.il/sitemain/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8/10334
http://www.zikaronet.co.il/sitemain/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8/10334

