
 שלום וברוכים הבאים
מידע לאורחים בני הדת היהודית



מספר 1 ברשימת "המרפאות 
הטובות ביותר בגרמניה"

 Waldkliniken Eisenberg-אנו ב

הגענו לרמה הרפואית הגבוהה 

ביותר על בסיס הידע הרפואי מבוסס 

הראיות שלנו. מאז שנת 2020 

נכללנו שלוש פעמים ברשימת בתי 

החולים הטובים ביותר בגרמניה של 

מכון .F.A.Z הנודע. המרכז הגרמני 

לאורתופדיה ניצב בפסגת המחקר 

והרפואה הבינלאומיים כמוסד 

האורתופדי האוניברסיטאי הגדול 

ביותר באירופה. ההוכחה המעשית 

לרמתו הגבוהה של המרכז היא 

השיעור הנמוך במיוחד של הזיהומים 

והסיבוכים והאמצעים פורצי הדרך 

בכל הקשור לבטיחות המטופלים. 

אנו מציעים לאורחינו בני הדת 

היהודית תקן זהב חדש של שהייה 

בבית חולים עם אירוח ברמה של 5 

כוכבים, את ההשפעה המבורכת של 

האדריכלות והטבע והשירות המיוחד 

שלנו.

שלום וברוכים הבאים 

.Waldkliniken Eisenberg-ל

תקן הזהב
באורתופדיה

 אנו משוכנעים בראיות המדעיות
ובכוחה המרפא של הכנסת האורחים
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פרק  פותח  שלנו  החדש  המבנה 

 Waldkliniken של  בהיסטוריה  נוסף 

מתחילתו  הכולל  פרק   .Eisenberg
טיפול אופטימלי במטופלים בני הדת 

שפילוסופיית  משום  זאת  היהודית. 

כוללת  ביותר  הטוב  הרפואי  הטיפול 

גם את האירוח האיכותי ביותר של כל 

המטופלים - כולל דרישות תרבותיות 

ודתיות.

פרי  המבריק  המבנה  תוכנן  לכן 

מתאו  המוביל  האדריכל  של  יצירתו 

מלכתחילה   )Matteo Thun( תון 

אנו  כך  כשר.  ומטבח  כנסת  בית  עם 

 Waldkliniken-ב לכם  להציע  יכולים 

של  מעולה  רפואי  טיפול   Eisenberg
עם  לאורתופדיה,  הגרמני  המרכז 

באגן,  בברכיים,  המתמחות  מחלקות 

והרגל  היד  בכף  השדרה,  בעמוד 

של  ברמה  אירוח  שלהן.  והמומחים 

כללי  כל  על  שמירה  תוך  כוכבים   5

הכשרות. בעמודים הבאים נעניק לכם 

שלנו  החדש  הבית  על  חטוף  מבט 

ונשמח שתבקרו אותנו.

פרופ' ד"ר גיאורג מציוליס

מנהל רפואי 

Waldkliniken Eisenberg

קוראות וקוראים יקרים,

בית הכנסת אייזנברג
WALDKLINIKEN-ב

בקרו בבית הכנסת
שלנו בקומה הראשונה

מטבח כשר עטור פרסים
לאכול באלגנטיות לפי

כל כללי הכשרות

עמוד 14

מתאו תון
האדריכל הכוכב וכוחה 
המרפא של האדריכלות

עמוד 8

עמוד 16
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ביותר  הגבוהה  ברמה  ואבזור  נוחות 

האירוח  חדרי  בכל  הסטנדרט  הם 

החדרים   .Waldkliniken Eisenberg-ב

על  גם  עונים  הרביעית  בקומה 

הדרישות התובעניות ביותר: במחלקה 

ולמטופלים  אלקטיביים  לטיפולים 

 .Level 5  - היוקרה  - מחלקת  פרטיים 

כאן אנו מציעים אירוח ברמה של מלון 

LEVEL 5
מימד חדש של הכנסת אורחים בבית חולים

לצד הפרטים הקטנים המקסימים 
בחדרים ומסעדת "מתאו", כולל 
החוויה ב-LEVEL-5 גם שירות 

קונסיירז'.

החדרים  יוקרתי.  כוכבים  חמישה 

המרווחים עם האבזור האיכותי, ציורי 

עוצבו  אשר  המסוגנן,  והריהוט  הקיר 

היוקרה  מחלקת  עבור  בלעדי  באופן 

האדריכל  של  בתכנונו   Level 5
האצבע  טביעת  תון.  מתאו  המוביל. 

שלו ניכרת כאן גם בפרטים הקטנים 

למטופלים  כאן  מצפה  בנוסף  ביותר. 

שירותים  נוספים.  שירותים  של  שפע 

אצלנו  השהות  את  הופכים  אלה 

לחוויה ברמה הגבוהה ביותר כבר מן 

הרגע הראשון.
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שירות משגיח

במלון מועסק משגיח כשרות המפקח על קיום כל כללי הכשרות במהלך 

שהותם של מטופלות ומטופלים בני הדת היהודית וזמין להשיב על כל 

שאלה של האורחים.

כל הדרישות המוקדמות להקמתו 

של מטבח כשר הובאו בחשבון 

כבר בשלב התכנון של המבנה 

 .Waldkliniken החדש של

לרשותם של טבחי מסעדת 

"מתאו" עומדים שני מטבחים 

כשרים נפרדים לחלוטין ומצוידים 

באופן מלא, וכלי פורצלן וסכו"ם 

נרכשו בהתאם. הכשרת המטבח, 

הדרכת העובדים וההשגחה על 

קיום כל כללי הכשרות מבוצעים 

ע"י הרב מוטי וייצמן. 

לאכול כשר 

בית הכנסת אייזנברג מציעה 

למטופלות ולמטופלים שלה בני 

הדת היהודית אזור ייעודי לתפילה 

ולרגיעה. בית הכנסת ממוקם 

בקומה הראשונה וניתן להגיע אליו 

באמצעות מעלית, הפועלת גם 

כמעלית שבת.

בבית הכנסת, אשר נחנך ע"י הרב 

יצחק אהרנברג מברלין, מקום 

ל-16 מתפללים, והוא מכיל ספר 

תורה אשר נרכש בכספי תרומות, 

ריהוט מתוצרת קיבוץ לביא ופרוכת 

שנתפרה בישראל. השירות המיוחד 

שלנו מאפשר לאורחינו בני הדת 

היהודית לקיים את מצוות דתם 

במלואן במהלך שהותם. 

בית הכנסת אייזנברג 
Waldkliniken Eisenberg-ב
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 Waldkliniken Eisenberg-הטיפול ב

מבוסס על שיטה המכונה "מבנה 

היחידות". פירושו של דבר כי 

המטפלים שלנו אחראים על אותם 

שמונה עד עשרה מטופלים לכל 

היותר במסגרת התחום )יחידה( 

שלהם, מקליטתם ועד לשחרורם.

שיטה זו יוצרת אמון ותחושת ביטחון 

בין המטופלים לבין העובדים שלנו. 

התכנון האדריכל של המבנה החדש 

של Waldkliniken מבוסס לחלוטין על 

תפיסה זו.

המטפלים בכל אחת מן המחלקות 

עובדים בעמדות פתוחות הפונות 

אל החדרים. שיטה זו מבטיחה כי 

הם יימצאו תמיד בקרבת המטופלות 

והמטופלים הנמצאים תחת אחריותם 

ויוכלו לצפות בכל המתרחש.

היבט נוסף של הקונספט הטיפולי 

הוא העמדות מוקפות הזכוכית 

הנמצאות בכל קומה. הן מבטיחות 

את מידת הדיסקרטיות הנדרשת 

לצורך התייעצויות מקצועיות בין 

אנשי הצוות הרפואי ובו זמנית 

מאפשרות למטופלים לראות את 

העובדים ולפנות אליהם בכל רגע.

יותר זמן 
עבור המטופלים

 Waldkliniken Eisenberg
פועלת לפי מבנה היחידות

מומחיות רפואית וחלוקת 
הטיפול ליחידות יוצרים אמון.
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מפגש מקוון עם מארח

בשיחת ההיכרות יציג בפניכם 

המארח את ההיצע והשירותים שלנו 

ויעדכן אתכם אילו מסמכים עליכם 

לשלוח לנו לצורך הכנת השיחה 

המקוונת עם הרופא. 

שיחה עם הרופא 

מקוונת או פנים אל פנים

אחד המומחים של המרכז הגרמני 

לאורתופדיה ידון עמכם באפשרויות 

הטיפול על סמך המסמכים הרפואיים 

שלכם ויקבע עבורכם פגישה 

במרפאה שלנו במידת הצורך. כמובן 

שפרט לשיחה מקוונת, ניתן ואף 

רצוי להגיע לביקור מקדים, לדוגמה 

במסגרת טיול.

הכנה לשהות שלכם

לאחר מכן נשמח לשלוח לכם את כל 

הפרטים והמסמכים הדרושים לצורך 

שהותכם אצלנו. אם תרצו, כמובן 

שנסייע לכם גם בהכנה לנסיעה 

ובהגעה.

Waldkliniken-ההתחלה שלכם ב

לאחר קבלת פנים של המארח 

שלנו תיפגשו שוב באופן אישי עם 

הרופא לצורך דיון נוסף בכל הסוגיות 

הרפואיות. לאחר בדיקה במרפאה 

יקבע הרופא באופן סופי את המשך 

הטיפול, והטיפול שלכם במרכז 

הגרמני לאורתופדיה

אלכסנדר 
מאיירהופר

דניאל 
שונברגר

 צוות מומחים קטן בעל הכשרה מיוחדת
 המתייחס אליכם כאל אורחים

אז בואו נצא למסע 
המשותף שלנו

צוות ליבה זה כולל את המארחים, 

את המשגיח הנותן מענה לכל 

הצרכים הדתיים ולשאלות בנושא 

האוכל הכשר ועובדים המתמחים 

בארגון והזמנת הנסיעה. וכמובן 

גם הרופאים המומחים של המרכז 

הגרמני לאורתופדיה.

צוות העובדים שלנו דובר גרמנית, 

אנגלית ועברית - ולרשותנו גם 

מתורגמנים לצורך סיוע לאורחים 

הדוברים שפות אחרות. כמובן שלפני 

הגעתכם נכין עבורכם הצעה אישית 

מפורטת.

הקשר הראשון

המארח אלכסנדר מאיירהופר ומנהל 

קשרי הלקוחות דניאל שונברגר 

שמחים מאד לקבל את הודעתכם 

ויקבעו עמכם שיחת היכרות מקוונת 

ראשונית.
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מהחופשות  זה  את  מכירים  אתם 

מצוין,  במלון  האוכל  כאשר  שלכם: 

האורחים מרגישים שם טוב יותר. גם 

ב-Waldkliniken, האוכל תורם תרומה 

רבה לאיכות השהות.

מקום לקולינריה ולעיצוב

קולינריה משובחת ועיצוב אלגנטי עד 

ההופך  שילוב   - ביותר  הקטן  לפרט 

במסעדת  כוללת  אומנות  ליצירת 

נושאת  שלנו  המסעדה   ."Matteo"

של  המובהקת  האצבע  טביעת  את 

הנודע  הבינלאומי  והמעצב  האדריכל 

ש"מתאו"  הסיבה  גם  וזו  תון.  מתאו 

קרויה על שמו.

אוכל מצוין וכשר במתאו

Waldkliniken מציעה חוויה גסטרונומית מן המעלה הראשונה 
עם תעודת כשרות

אש לוחשת באח, שירות מושלם, נוף 

בלי  שעות  תבלו  כאן   - נשימה  עוצר 

דאגות במקום יחיד במינו. הצוות של 

מסעדת "מתאו" ממתין לכם בקומה 

 .Waldkliniken Eisenberg העליונה של

הצוות בראשותו של השף טים פאלר 

תחת  כשרים  במעדנים  אתכם  יפנק 

פיקוחו של משגיח כשרות.

מקום לרגעים בלתי נשכחים

מסעדת "מתאו"

,)Tim Faller( טים פאלר 
השף של "מתאו"
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המרפאת". המנהל הרפואי של 

Waldkliniken Eisenberg, פרופ' ד"ר 
גיאורג מציוליס, מסביר כיצד הדבר 

מסייע למטופלים להחלים מהר 

יותר: "ישנן ראיות מדעיות לפיהן 

מטופלים הנהנים מנוף ישיר לטבע, 

ובייחוד ליער, מפעילים את המערכת 

החיסונית שלהם וזקוקים לפחות 

משככי כאבים לאחר ניתוחים".

"Hospitecture" מציבה את 
האורח במרכז.

האדריכל האיטלקי מתאו תון 

 Waldkliniken Eisenberg הפך את

ליצירת מופת. במהלך הקריירה 

שלו עיצב תון מלונות יוקרה רבים 

בכל רחבי העולם. הוא פיתח עבור 

Waldkliniken סגנון אדריכלי מיוחד, 
"Hospitecture" אשר במרכזו ניצב 

האורח.

האדריכל
מטאו תון

האדריכלות המרפאת  
Waldkliniken של

 מתאו תון יצר יצירת אומנות כוללת המורכבת
 מאסתטיקה, ייעוד וקיימות.

המבנה החדש שלנו נושא את טביעת 

האצבע הייחודית של האדריכל 

והמעצב הבינלאומי הנודע מתאו תון. 

במרכז הקונספט שלו ניצבת הכנסת 

האורחים כמרכיב מרפא.  כמו שאומר 

האדריכל האיטלקי, "כאן המטופל 

הופך לאורח". 

הנוף המיוער של תורינגיה ממלא גם 

הוא תפקיד חשוב. מחוז זאאלה-

הולצלנד, אשר שולב ע"י תון 

בתוכניות שלו:  "אני מאמין בכוחו 

המרפא של הטבע", אומר מתאו תון. 

לכן, כל אחד מן החדרים שלנו 

פונה אל היער, ברוח "האדריכלות 
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האחראי על התוכן
דוד-רובן ִטיס, מנכ"ל

עריכה, קונספט, גרפיקה, הפקה
powerpress medien GmbH

סוכנות תקשורת
Asylstraße 2a • 92637 Weiden

www.pp-m.net

Waldkliniken Eisenberg GmbH
Klosterlausnitzer Straße 81

Eisenberg 07607
www.waldkliniken-eisenberg.de

צילומים
 Waldkliniken ,מרסל קרומריך ,HGEsch

Eisenberg

פרטים על בעל האתר

 המחלקה לטיפולי אגן
 מנהל המחלקה - פרופסור

ד"ר שטפן ברודט

המחלקה לטיפול בכך 
 היד/כף הרגל מנהל 

המחלקה ד"ר אנדריאס וגנר

 מנהל רפואי
הרופא הראשי פרופ' ד"ר 

גיאורג מציוליס

 המחלקה לטיפולי ברכיים
 מנהל המחלקה

ד"ר מרקוס היינקה

המומחים שלכם

אצלנו תיהנו מטיפול רפואי ומשהות 

ברמה הגבוהה ביותר, עם המוניטין 

הבינלאומי של המרכז הגרמני 

לאורתופדיה ואירוח ברמה של 5 

כוכבים במחלקה הפרטית של המלון 

שלנו, אשר תוכננה ע"י מתאו תון. 

אנו מציעים איכות אקסקלוסיבית זו 

במחיר הוגן מאד, בהשוואה לבתי 

חולים ולמרפאות בשווייץ, בארה"ב 

ובישראל. המארח שלנו ישמח להציע 

לכם את ההצעה המתאימה ביותר 

עבורכם. אילו אפשרויות עומדות 

לרשותכם: התעריפים הנמוכים שלנו 

ידהימו אתכם. 

איכות יוצאת מן כלל מתוצרת 

גרמניה במחיר הוגן

השגחה - עם נאמנות
על מנת שנוכל להפוך את השהות שלכם לבטוחה ככל האפשר, 

המוצר והשירות שאנו מעניקים למטופלות ולמטופלים שלנו בני הדת 

היהודית ניתנים כמובן תחת פיקוח רבני. פרט לפיקוחו של הרב 

אהרנברג מברלין, המוצר שלנו נבדק ומאושר גם ע"י רב נוסף. לכן 

בני כל הזרמים ביהדות יכולים לחוש תחושת ביטחון ולדעת שהם 

זוכים לטיפול האופטימלי.
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ליצירת קשר
Waldkliniken Eisenberg GmbH 

Klosterlausnitzer Straße 81 
D-07607 Eisenberg

www.koscher.waldkliniken-eisenberg.de 

אנשי הקשר שלכם
אלכסנדר מאיירהופר, מארח

דניאל שונברגר, מנהל קשרי לקוחות
טלפון: 00 18 18 3669 )0( 49+

 דואר אלקטרוני:
koscher@waldkliniken-eisenberg.de

Eisenberg


