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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

, זיכתה את בית החולים במילים משרד הבריאות, ד"ר חזי לוי למנכ"להשבוע תכנית עבודה שנתית  הצגת

ובטוחה שבסיוע הרוח הגבית  ,צועי האיתן שבנינו עם משרד הבריאותשבחים. אני מברכת על הקשר המקחמות ו

 שגיבשנושל בית החולים  ממשיכים במימוש החזון והאסטרטגיהאנחנו שאנו מקבלים נמשיך לצמוח ולגדול. 

, ושמאד בולטים גם בתוכניות העבודה המחלקתיות שמוצגות להנהלת בית החולים. יחד לפני כמעט שלוש שנים

. זאת אחרי שמגמות חדשה אסטרטגיה תלת שנתית עתידיתוגיבוש  לתכנוןאנו מתקרבים לשלב של הערכות 

 תחלואת הקורונה יהיו ברורות יותר.

 

ברכות  .למנהלת ביה"ס לסיעודעל מינויה ד"ר אינגה שליו ברכות ל :בכיריםלתפקידי ניהול מינויים מעדכנת על 

למנהל היחידה על מינויו  גרינר-לד"ר תומר אלבזברכות  .למנהל המכון הגנטיעל מינויו ד"ר אהוד בן ל

, והובלת היחידה הארגונית מאחלת הצלחהשבמכון הגסטרואנטרולוגי.  לאנדוסקופיה פולשנית מתקדמת

ויצירת ערך מוסף למטופלים, לאנשי הצוות,  פנים וחוץ ארגונית, שותפותנות, למחוזות חדשים של מצוישבניהולם 

 לסטודנטים וכמובן לכל בית החולים וולפסון.

 

לרגל העלאתו היחידה לאורוגינקולוגיה, )בפועל( של , מנהל ד"ר שמעון גינתברכות לאקדמיים בכירים: מינויים 

השנה, מינוי זה מצטרף לשלל המינויים האקדמיים הבכירים לגינקולוגיה ומיילדות.  לדרגת פרופ' חבר קליני

 .על צמיחה בקצב מהיר בתחום שמצביעים

 

תי שהתחלנו השנה, בה כל אחד ואחת מצוות וולפסון, מוזמנים.ות להגיע אלי ולדבר אי דלת פתוחההמסורת של 

 .12:00-14:00בין השעות   - בשעה חדשהכסדרה,  ממשיכהבכל יום שני 

 

לזכרה של דיאנה אלימות במשפחה, הכמחאה על מגפת  עם חורבפזמונאי נכותב וההאסיים בשיר שנכתב על ידי 

 .שנרצחה על ידי בן זוגה רז ז"ל

 

 וכשתהיה לי ילדה קטנה"

 והיא תשאל:

 מי זאת האישה המחייכת בתמונה

 אני אשיב לה:

 .זאת היתה האישה האחרונה

 

 כי מאז אותם ימים רחוקים

 כאן חוקיםנחקקו 

 נשלפו אזיקים

 וכל הקולות שהיו מושתקים

 הפכו לצרחה

 שחתכה

 וחרכה

 כל חדר חשוך

 והיתה הסברה

 .והיה גם חינוך

  –והיא תמשיך ותשאל 

 אבל איך זה קרה

 ואת מי בדיוק צריך להאשים

  –ואחניק בתוכי את האמת המרה 

 פעם היו רוצחים כאן נשים.

 

 וכשהיא תגדל,

 לה בכללאני לא אצטרך לדאוג 

 מאז לא השארנו מקום לסכנהכי 

 והפכנו ת'מדינה

 והאישה המחייכת בתמונה

 היתה

 האישה 

 האחרונה."

       בברכה,          

 

 ד״ר ענת אנגל          

 מנכ״לית המרכז הרפואי                                                                                                              


