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 המובילות הנשים 50 את הכירו העכשווית

 על אישי בשאלון לראשונה שמספרות בישראל,

 ההשראה מעוררת הדמות אותן, שעיצבה החוויה
ובסביבתן בעצמן לשנות רוצות היו ומה בחייהן

עדות גלית אלדד, קרני לונטר, ניצן מורגנשטרן, רונית חורש, הדר אזולאי, שלומי פרידמן, עדי הירשהורן, יובל

השאלון

30"31 i אסנת ד״ר 
 לבציון־קורח

אנגל ענת וד״ר
 אסף החולים בתי נזגכ״ליות

ו־חלפסון הרופא

 הן אנגל ענת וד״ר לבציון־קורח אסנת "ר »■«!
 בישראל היחידות המנהלות שתי רק לא
 נשים הן ממשלתיים, חולים בתי של

 מרשימה. הישגים ורשימת שאיפות חזון, עם
 שליחות", בו שיש תפקיד זה חולים בית "לנהל
 ביה״ח של החדשה המנכ״לית אנגל, ד״ר אומרת

 שנים חמש במשך כיהנה )45(אנגל ד״ר וולפסון.
 כעוזרת וכן הרופא אסף ביה״ח מנהלת כסגנית
 רפואה לימודי בוגרת היא הבריאות. משרד מנכ״ל

 פנימית ברפואה מומחית אביב, תל באוניברסיטת
 מערכות במינהל שני תואר ובעלת רפואי ובמינהל

 גוריון. בן מאוניברסיטת (בהצטיינות) בריאות
 את ומובילה הכיוון את קובעת אני "כמנהלת

 מורכבת עשייה של ביומיום החולים בית עובדי
 עולם בתוך החלטות מקבלת מאוד, ומאתגרת

 היא שלי העל כשמטרת רבים, אילוצים של
 שלהם והמשפחות המטופלים לציבור לתת

 טיפול בינלאומית, ברמה רפואי טיפול בוולפסון
 הצרכים על שעונה כזה גבוה, ערך בעל הוליסטי,

 אומרת. היא ואחת", אחד כל של האינדיבידואליים
 החולים בית מנכ״לית ),50(לבציון־קורח ד״ר
 של לרפואה הספר בית בוגרת היא הרופא, אסף

 השלימה היא בירושלים. העברית האוניברסיטה
 רפואי ובמינהל ילדים ברפואת התמחויותיה את

 רפואי במינהל שני לתואר גם ולמדה בהדסה,
 אביב. תל באוניברסיטת

 אהד את אמה עם בקשר רואה לבציון־קורח ד״ר
 תחנות "כל בדרכה. אותה והנחו שהובילו הגורמים

 בפרט שלי המקצועית ובקריירה השנים לאורך חיי
 שהיה המיוחד בקשר ונוגעות משולבות מושפעות,

 עמוק בי חלהלו ואמונתה תורתה ובת. כאם לנו
 עם להתמודד והיכולת הכוחות את לי והביאו

 כך דרך. פורצת ולהיות פשוטים לא רבים, אתגרים
 לי כשהודיעו משנה, למעלה לפני גם היה בדיוק

 מרכז שמנהלת הראשונה כרופאה לשמש שנבחרתי
מספרת. היא בישראל", ממשלתי רפואי

רועדת כשהאדמה
אנגל ענת ד״ר

 שנסעה צה״ל, של הרפואית למשלחת התנדבתי 2010"ב־ אותי: שעיצבה חוויה
 והסבל הכאב העוני, בין הפער בהאיטי. האדמה ברעידת שנפגעו בפצועים לטפל

 בי חיזק לשגרה, ולחזור עצמה לשקם האוכלוסייה של היכולת ובין עבר מכל שבלטו

 שיש". ביותר החזק המניע הכוח הוא הרצון ושכוח הגבול, הם שהשמיים הידיעה את

 ושני בעלי שלי. והחוזק היציבות האושר, מקור היא שלי "המשפחה אותי: מחזק מה
שלי". העוגן הם שלושתם - ילדיי

 הנמנה רפואי למרכז וולפסון את להפוך הוא שלי "החלום לשנות: רוצה הייתי מה
 בטיחות הרפואי, הטיפול איכות מבחינת בארץ המובילים החולים בתי שלושת עם

 החולים בבית מלא אמון ייתן שהציבור היא שלי המטרה ומקצועיות. שירות המטופל,

 הרפואי". בטיפול הרב הערך את ירגישו ומשפחתם ושהמטופלים המצוין, ובצוותו
 נובל בפרס שזכתה פולנייה משוררת שימבורסקה, "ויסלבה השראה: מעוררת דמות

 כתבה היא ובעבודה. באנשים בחיים, וקסם יופי למצוא המשיכה מופלג בגיל ושגם
 ׳אי שמתוך פעם לא והודתה לדעת וצורך צניעות סקרנות, מתוך פעלה נפלאה, שירה

 היומיומית בעשייה חדשים. רעיונות של פרפרים אינספור מתעופפים שלה הידיעה׳
לפיהם". ופועלת שלה ובשירים חייה בפילוסופיית פעם לא נזכרת אני שלי
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השאלון
העולם את לטרוף

לבציון־קורח אסנת ד״ר

 הקודם "בעשור אותי: שעיצבה חוויה
 למצוינות במרכז ועבדתי בבוסטון גרתי

 החולים בבית המטופל ולבטיחות
Brigham&Women's - הספר בית 

 בין הרווארד. אוניברסיטת של לרפואה
 שיפור בתחום כיועצת שימשתי היתר,

 ניתוח, חדרי של מרבי וניצול התהליכים
 אותי שהוביל מה המיון, וחדרי צנתור חדרי

 במרכז והשירות הבטיחות בתחום להתמקד
 בטיחות תחום על יתר דגש שימת הרפואי:

 טיפולית סביבה ויצירת והמטופל העובד
 למצוינות להגיע הנכונה הדרך הן יותר טובה

 הציבורית". ברפואה
 רפואי מרכז "כמנהלת משנה: הייתי מה

 ולהדגיש לשנות חשוב כי מאמינה אני גדול
 למטופל השירות חוויית את שאת ביתר
 במרכזים האשפוז במהלך משפחתו ולבני

 את למטופל ולהעביר בישראל הרפואיים
 טובות". בידיים נמצא שהוא התחושה

 היא שלי "ההשראה השראה: מעוררת דמות
 אישה היתה אמי ז״ל. לבציון תרצה אמי,

 חינוך, אשת ויצירתית, סקרנית חכמה,
 71ב־ גבולות. ופורצת דרך סוללת יזמית,

העולם"׳. את ׳טרפה היא שנותיה
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השבוע מינוי
S עילית מודיעין ב׳מכבי׳ חדשים מינויים

המתק הרפואי המערך ושדרוג השירותים תנופת
 זוכה עילית, במודיעין בריאות׳ שירותי ׳מכבי של דם

 של מינויו בדמות משמעותי לחיזוק האחרונים בימים
הבו מהמנהלים שוורין, אלון החדש, המרחב מנהל
 המרכז כמנהל כה עד שימש שוורין ב׳מכבי', לטים

 ירושלים במרכז ׳מכבידנט׳ הרפואי
 מרחב את ינהל הנוכחי ובתפקידו

 על אחראי ויהיה עילית מודיעין
 בעיה ׳מכבי׳ של השירותים כלל
 ספיר אירנה וד״ר שוורין אלון

 מעמיקה הכרות עם למרחב מגיעים
 לתפקיד, שוורין של כניסתו לרגל החרדי. המגזר עם

 זיכרמן ישראל הרה״ג ברכפלד, אחוזת של רבה אירח
 את בפניו שסקר החדש המרחב מנהל את שליט״א,

 ברכפלד ובשכונת בעיר ׳מכבי' של השירותים מכלול
 החדש המרחב למנהל מודה זיכרמן כשהרב בפרט,

 בעיר הקהילות לרבני הקשובה ׳מכבי׳ של פועלה על
הש בפגישה החדש. בתפקידו רבה הצלחה לו ואיחל
 וחבר בעיר ׳מכבי׳ של הקהילה קשרי מתאם גם תתף

ניימן. נחמן ר׳ העיר, מועצת
 שעובדת ספיר אירנה ד״ר גם מצטרפת למרחב

מומחית היא ספיר ד״ר שנה. 20ל- קרוב ב׳מכבי׳

 וסטודנטים מתמחים ומדריכה המשפחה ברפואת
 כלל ספיר ד״ר של מהניסיון חלק המשפחה. ברפואת
 היא בנוסף ׳מכבי׳. מטעם וולפסון חולים בבית עבודה
בעישון. גמילה קבוצות מנחה

 החדש, המרחב מנהל כינס לתפקיד כניסתו עם כבר
 המרכזים מכלל הרפואיים הצוותים את שוורין, אלון

תפי את בפניהם והציג בעיר 'מכבי' של הרפואיים
שלו, המתקדמת השירות סת

 ומסור אישי שירות הכוללת
לצ־ מלאה דאגה על והקפדה

"כשחבר'מכבי' המבוטח. רכי
שנ מעוניין הוא אלינו פונה
 בדרך זאת נעשה ואנו לו סייע

 המתקדמים הרפואיים השירותים עם ביותר, הטובה
ובמ בחמלה בתחומם, ביותר המומחים עם ביותר,

הדגיש. סירות",
 מחוז ראש ערך החדש, המרחב מנהל מינוי לרגל
 סיור לשץ, גידי מר ב׳מכבי׳, והשפלה ירושלים

התר המחוז ראש בעיר. הרפואיים במרכזים מקיף
 החברים עם שוחח ואף המסור מהצוות מאוד שם

 הרב ד״ר של ובמרפאתו הרפואיים במרכזים שהיו
המ בעיר ומוערך מוכר ותיק רופא יוסלסון, מרדכי

 ההנהלה בעיר. הציבור ואישי הקהילות רבני את לווה
בשעות גם הפתוחה מהמרפאה התרשמה הרפואית
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המשפיעות
2018

 מנהלות שקלים, במיליארדי מחזיקות הן
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 מובילות חוקים, מעבירות מדיניות, קובעות

 הישראלית התרבות את ויוצרות חברתיים מאבקים

 המובילות הנשים 50 את הכירו העכשווית

 על אישי בשאלון לראשונה שמספרות בישראל,

 ההשראה מעוררת הדמות אותן, שעיצבה החוויה

ובסביבתן בעצמן לשנות רוצות היו ומה בחייהן
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L י

חיות אסתר
 בית נשיאת

 המשפט
העליון

עמינח רוסק רקפת
לאומי בנק מנכ״לית

פלוג קרנית

 בנק נגידת
ישראל

אריסון שרי
 הבעלים

 קבוצת של
אריסון

סלינגר דורית
 רשות על הממונה

 הביטוח ההון, שוק
והחיסכון

שקד איילת

שרת
המשפטים

רגב מירי
 התרבות שרת

והספורט

הרגולטוריות
 מיכל בר, חדוה

 וענת הלפרין
גואטה

תאני סופר עדי
 פייסבוק מנכ״לית

ישראל

פלד אפרת
 ומנכ״לית יו״רית
השקעות אריסון

עוריאלי דנה

 קבוצת יו״רית
עוריאלי

12
שטראוס עופרה

 קבוצת יו״דית
שטראוס

13
עופר ליאורה

 השליטה בעלת
 השקעות בעופר

מליסרון ויו״רית

בן־אר׳ ליאת
 מחוז פרקליטת

 (מיסוי אביב תל
וכלכלה)

 אשר לילך
טופילסקי

 בנק מנכ״לית
דיסקונט

דיין אילנה

עיתונאית

mגמליאל גילה
 לשיוויון השרה

ביוכימאיתחברתי

חסון אילה

עיתונאית

 ברבר סמדר
צדיק
 הבנק מנכ״לית

הבינלאומי
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היסטוריונית עיתונאית, כללית שותפה
 פוליטית, פרשנית JVP בקרן

אחרונות ידיעות
hot מנכ״לית

•ייי

 דירקטוריון יו״ר
 ההשקעות בית

פסגות
 הנשית השלישיה
גלובס בצמרת

וכלת חינוך אשת
ישראל פרס  כנסת, חברת

יחידה סיעת

 גרננת טל
גולדשטיין

פורת דדמון נה1

 און, בר אלונה
 אגמון ענת
סיקולר ונעמה

 עבאדי מיכל
בויאנג׳ו

פרץ מרים זנדברג תמר
מרצ יו״רית

 ציון לב אסנת ד״ר
אנגל ענת וד״ר

 בית מנכ״ליות
 אסף החולים

וולפסון הרופא

מדז׳יבוז׳ אוה
 הרשות מנכ״לית

 לקידום
האישה מעמד

כף אבו סארה ד״ר
 ומרצה פסיכולוגית
גוריון בן אוניברסיטת

 חברתית, פעילה
 המאבק ממנהיגות

הפליטים נגד

 רקטור סגנית קרימינולוגית,
אריאל באוניברסיטת

ברזיל' נטע
 זוכת זמרת,

2018 אירוויזיון

' 7■ קאופמן בלה ד״ר
 Rachip מייסדת קבוצת בעלי שד, אונקולוגית
הכדורגל שיבא

שבע באר הפועל

ששון טליה
 הקרן נשיאת
לישראל החדשה

משוררת,
פרפורמרית

ופובליציסטית

זמרת

פולצ׳ק רות
 הייטק, יזמית

מייסדת
She codes

 פעילה יזמית,
 רשויות לקידום
ערביות מקומיות

שפית
קונדיטוריה

בלוגרית

אסייג אופירה
עיתונאית

לזרוביץ׳ אריאלה
 הכספית היועצת

 וראש לרמטכ״ל
 התקציבים אגף

הביטחון במשרד

נפתלי זלצברג מאיה
בזמינגו שותפה מייסדת

שחקנית
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