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 2020 בספטמבר 10 

 צוות יקר,
 

 

בחר ש, בני גנץ ., רא"ל במילשר הביטחון וראש הממשלה החליפילארח את  שמחנוהשבוע 

ע סקירה על בית להגיע לוולפסון, כדי ללמוד על ההערכות והמענה לחולים בקורונה.  השר שמ

ופגש את  על הפעולות בהן נוקט ביה"ח על מנת להילחם בקורונה,גרה, חולים וולפסון בש

  .הצוותים הנמצאים בחזית המאבק בנגיף במהלך החודשים האחרונים

מות שאני מסתכל עליהן כאן בבית החולים, הן ברמת בכל הרבתום ביקורו אמר השר גנץ: "

סור ההנהלה והן ברמת הטיפול והצוותים הרפואיים עד לתוך המחלקה עצמה, הטיפול מקצועי ומ

תודה רבה על הביקור ובעיקר . אנשים נמצאים בידיים טובות ,במחלה שמאתגרת מבחינה רפואית

ובתם של כל האנשים שנמצאים פה, המון תודה על העבודה המאוד חשובה שאתם עושים, לט

 ".היו פה והלוואי שלא יגיעו עוד

 

השיקה מחלקת הדרכה יחד עם היחידה למניעת במסגרת המהפך הדיגיטלי שאנחנו עוברים, 

התמגנות לצוות בית החולים. האפליקציה תסייע לצוותים לדעת כיצד אפליקציית זיהומים 

מוזמנים להיכנס לקישור  קל בבית החולים.להתמגן במצבים השונים בהם הם עלולים להית

 ולהתנסות. (SMS-נשלח אליכם ב)

 

הרמת כוסית  - ועדים ורב בית החוליםוההנהלה, ראשי ה -קיימנו היום רגע לפני ראש השנה, 
חוויה חדשה ברוח זוהי באמצעות מערכת ה"טימס". , צוות המרכז הרפואי וולפסוןכל חגיגית ל

לשינויים, ובכל זאת, למרות הריחוק החברתי שנגזר התקופה הזו, בה צריך להסתגל כל הזמן 
, ולא לוותר על הדברים החגיגיים עלינו, חשוב היה לנו לציין את השנה החדשה המתקרבת

שאת ראש השנה הבא נוכל לציין יחד, . כולנו תקווה, והמרגשים בחיי העבודה המשותפים שלנו
יק לביא, ושציטטתי בברכתי לחג: מצרפת את מילות השיר ששר ארבלי מגבלות ריחוק חברתי. 

לא  ללכת..., שום דבר לא ידוע, לא שנה, "זה קורה, שהדרך מתמשכת... זה קורה, יש ללכת,
זה קורה. זה קרה,  –לנוע...ולחשוב, שהייתי יכול, לחזור על הכל. אבל בן אדם  שבוע. יש לנוע,

 שהדרך התמשכה לי. זה קרה, לא ידעתי איך זה בא לי..." 
 

 

    

 ם.כנעים לכם ולבני משפחותימאחלת סופ"ש 

 

  
 

 
 
 בברכה, 

  
 ר ענת אנגל״ד 
 רכז הרפואילית המ״מנכ 


