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כשבידה תעודת קבלה (1934ארצה )לבדה עלתה  19( ובגיל 16.11.1915רחל נולדה בפולין )

לטכניון וחלום להיות ארכיטקטית. בין עיסוקיה כסטודנטית, חקלאית בחוות הלימוד של רחל ינאית 

"הדסה" בירושלים וסיימה מוסמכות בירושלים ומלצרית, היא התגלגלה די במקרה לביה"ס לאחיות 

 . 1938-לימודיה בחוק שם את 

 ייתה בתחומי הקריירה המקצועית שלה הייתה ארוכה, עשירה ומגוונת והתמחותה העיקרית ה

עם סיום לימודיה נשלחה לביה"ח לחולי שחפת בצפת שם עבדה כאחות  בתחום בריאות הציבור. 

( ועם שחרורה חזרה לעבוד 1943-46ריטי )(. בהשפעת ההגנה התגייסה לצבא הב1938-41) אחראית

את תחנות העזרה הראשונה בבריאות הציבור מחוז המרכז. במלחמת העצמאות נשלחה לתגבר 

רוחמה, סער וג'וליס. היא השתחררה בעם, -וטיפלה בפצועי הקרבות בניר הנגב המנותקבקיבוצי 

בנגב, בבי"ח בילו ובבי"ח  1לאחר ששמשה אחות ראשית בבי"ח  1951מצה"ל בדרגת סרן בשנת 

 סרפנד. 

 לקראת סיום שירותה הצבאי רחל התפנתה להקים משפחה. היא נשאה ללוי והפכה אם לעירית

  עם אחיה ואחיותיה שניצלו מציפורני הנאצים. כן זכתה להתאחד ו

התייצבה רחל לסייע בקליטתם. היא טיפלה בריכוזי העולים עם גלי העלייה ההמונית ארצה 

אביב -תל זובמחוומארצות ערב שיושבו ביפו ובהמשך בתחנות בריאות הציבור ברמת גן מבולגריה 

משימות בתפקידי עשייה, חינוך והכשרת אחיות במסגרת חת"ש והכשרות בסיסיות ומתקדמות, ב

 מדיניות. פיקוח ותכנון

( 1971אביב היא נמנתה עם בוגרי המחזור הראשון )-עם פתיחת החוג לסיעוד באוניברסיטת תל

ונתקבלה לסגל ההוראה של החוג לסיעוד, תחילה כאסיסטנטית ובהמשך כמורה בכירה. במשך 

( לימדה רחל דורות של סטודנטים וסטודנטיות בקורס 1970-1991השנים שבהם עבדה בחוג ) 21

 . פרקטיקוםוכן  בריאות וחברהשגיבשה ופיתחה. תחומי הוראה נוספים שלה היו  המשפחה בריאות

ומעשי רחל הייתה מורה מקורית ומאורגנת שביססה את תוכנית ההוראה שלה על מודל תיאורטי 

היא יישמה את המודל בתחנות האם  להתערבות סיעודית במשפחות צעירות במצבי טרום משבר. 

ות של אחיות שאמצו את המודל והפעילו אותו בעשייתן המקצועית ואף פרסמה והילד, הכשירה דור

( ואף 1983את המודל בכתבי עת בישראל ובעולם. היא  הציגה את עבודתה  בכנסים בינלאומיים )

( לדון בשימושיו בזירה 1984בגרמניה,  KIELהוזמנה כיועצת  זמנית לארגון הבריאות העולמי )בפורום 

 הבינלאומית.   

רחל תיזכר תמיד גם בזכות אישיותה מאירת הפנים. תמיד אלגנטית ומטופחת. מקפידה ורצינית 

ומאמינה גדולה בשמירה על גוף בריא , ונלהבת בעשייתה המקצועית ועם זאת אוהבת חיים ואדם

 בנפש בריאה וההפך.   

 

 2016כתבה: פרופ' חוה גולנדר, 
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