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 צוות יקר,

 
. במרכז הרפואי וולפסוןרשמי לביקור השבוע הגיע , אלג'לאמהיוסוף בחריין בישראל, חאלד  שגריר

מערכת בביקור קיבלו השגרירים סקירה על  .בבחריין, איתן נאהשגריר ישראל ליווה גם את הביקור 

עם ממלכת  פעולה ףשיתועל בית החולים וולפסון, ודנו יחד על הזדמנויות להבריאות הציבורית בישראל, 

מחקר , FELLOWSHIPבתחומים של הכשרות אנשי צוות רפואה וסיעוד כולל  בחריין בעולמות הבריאות, 

וחדשנות, ומוכנות לשעת חירום. הצגנו יחד עם עמותת הצל ליבו של ילד את הפעילות בקרדיולוגיה ילדים 

 השגריר מאד התרשם מהיקפי הפעילות והאפשרויות העתידיותוניתוחי לב ילדים, וסיירנו בבית החולים. 

משנה  ,ולתמר שפירא , לסיימון פישר, מנכ"ל,, נשיאמבקשת להודות ליורם כהןובהזדמנות זו אני 

עם  SACHשל  המשותפת זמה לביקור החשוב הזה, ועל הפעילותעל היו ,למנכ"ל הצל ליבו של ילד

 .להצלת ילדים בארץ ובעולם ,וולפסון

 

. בטקס המרגש שקיימנו תורמים למחלקה פנימית ב'טקס הוקרה למשפחת קיימנו בבית החולים  השבוע

סיפור למדנו על  ד"ר הדי אורבך מנהלת פנימית ב' היוצאת,ובראשם , נציגי משפחת אורבךיחד עם 

בשבוע שבו הטקס התקיים . לאחר ליל הבדולח אשר ברחו מגרמניה הנאצית ,של התורמים חייהם המרתק

ורצחו  בכל רחבי הרייך השלישי פוגרום ביהודים ביצעו הנאציםשבו  ,שנה לליל הבדולח 83 מציינים

 בחרו לחיות לחיות בניו יורק תוך שמירה על קשר הדוק עם משפחתם אשרבחרו חלק מבני המשפחה  .רבים

את השירות ולהעניק למטופלינו  להמשיךאפשר לביה"ח שת על התרומה המשמעותיתאני מודה . בארץ ישראל

ליו"ר עמותת ידידי וולפסון, מר בן חור ירושלמי,  - , ולעמותת ידידי וולפסוןהמצוין האנושי והמקצועי

סנת מוסקוביץ, על הקשר המיוחד שלהם שנרקם עם עמותת הידידים הנכנסת גב' אנכ"ל ולמ

 . בתפקידה החשוב בהצלחה גב' מוסקוביץלובהזדמנות זו מאחלת המשפחה, 

 

שנים בוצע  126ת הבינ"ל. ביום זה, לפני /, ציינו ברחבי העולם את יום הרנטגנאי8.11.21עוד השבוע, ביום 

צילום הרנטגן הראשון. אני רוצה לברך את הדימותנים והדימותניות המסורים של וולפסון הניצבים בחזית 

 האבחון הרפואי. תודתי נתונה לכם עבור מתן שירות מקצועי, מתקדם ואיכותי. 

ת. מגפת הקורונה היטיבה לשים זרקור על מציינים את יום הרוקח/ת בפעם השלישי ,ואילו היום, בישראל

תפקידם של הרוקחים כלוחמים בחזית וברצוני להודות לרוקחים והרוקחות של וולפסון על פועלם. מצרפת 

 . https://youtu.be/lDoDg591rKQ ית החולים שהופק לכבוד יום הרוקחקישור לסרטון בכיכובם של צוות ב

 

להולכי רגל ליד בית הספר חדש בנובמבר, ייפתח שער  14-מהחל כחלק משיפור שירות לעובד, לסיום, 

 אני מודה. תוכלו להיכנס ולצאת, כל שעות היממה, כל השבוע באמצעות כרטיס העובד/ת שלכם . לסיעוד

למערך האבטחה וההנדסה ולמערך הלוגיסטי שלנו על המהלך החשוב הזה שמסייע לעובדינו בבקרים 

ל הזמן כדי לשפר נתונים ללוחות זמנים ופועלים כ ודעים לכך שאתםיאה מביה"ח. אנו מהעמוסים ובעת היצ

 עד כמה שניתן.  את החוויה שלכם

 

 
 , ולבני ביתכם לכם סופשבוע נעים

 

     

      

 בברכה,     

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       

https://youtu.be/lDoDg591rKQ

