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 צוות יקר,

. הסלוגן הבינלאומי שנבחר שה הבינלאומיימגדרי ויום הא לשוויוןהזכות השבוע הזה הינו בסימן 
המגדרי, אלא  השוויוןמאבק על קידום סמל את ה, שמתאים לא רק לChoose to Challengeהשנה הינו 

 .ן במרכז הרפואי בכל התחומיםגם לעשייה שלנו כא
 

, אשר ממקם ביום האישה הבינלאומי נציבות שירות המדינהרסמה שפאפתח בנתון משמעותי ומרכזי 
שוויון מגדרי  הערכת רמתאותנו, המרכז הרפואי וולפסון,  כמובילים במערכת הציבורית בתחום של 

; הציון שלנו בוולפסון לפי סביבת עבודהמדד ו בכירותבמשרות העסקת נשים  עם תוך שילוב מדד
 . (91המשוקלל הכלל ארצי הינו הציון ) 96הינו  2020דד זה לשנת מ
 

 שינוי לוקח זמן, ולצורך השינוי חשוב. ומי לא התייתרשה הבינלאייום האציון ברור לכולנו כי יחד עם זאת, 
של סיפורי נשים עם קריירה בחוץ או בבית,  למארג שלםשכל אחת תספר את הסיפור שלה, שיצטרף 

כך שעוד ועוד  רשת בטוחהסיפורי הצלחות. המארג הזה של סיפורים ייצר וכפי שבחרה, כל אישה 
, המגדרי השוויון ההתמודדות עם איובכלל, ילדות, נערות ונשים יעזו לתפוס את המקום הנבחר שלהן. 

יותר,  חזקהתוביל לחברה  מגדרי שוויון, הוא משימה מרכזית מבחינתי, והשגת יםכל קשת המגדר של
 סובלנית יותר ובריאה יותר.

 
פאנל נשים מעוררות השראה שהן עובדות עם  רץבמ 8-שה ביום שני היולכן פתחנו את אירועי יום הא

בתשובותיהן הכנות  נשים אמיצות ושאפתניות ממגוון תפקידים, אשר ריגשו את כולנו -  וולפסון
דוברת בית החולים. שיינמן, -מיכל ויינשלה והאותנטיות. את הפאנל בנתה והנחתה ברגישות ותבונה רב

; סגנית ומ"מ מנהלת נית שוורץרו( https://youtu.be/HIRxqfur1cc השתתפו בפאנל )ניתן לצפות בו בלינק

ד"ר יעל ; עובדת משק, אנג'לה אבייב, השירות הסוציאלי, עו"ס עולא אבו חלאוהיחידה ההנשמה, 
; אחות אחראית במרפאת 'קשת' להתאמה מאיה עוראבי; מתמחה בניתוחי לב ילדים, רג'ואן-אג

; מנהלת וד"ר מיכל ברכה; מנהלת מדור במערך המזון גלית בטישמגדרית ואחות במחלקה פנימית א', 
פר את כולן פתחו את לבן והעניקו מכוחותיהן וממיטב זמנן ומרצן על מנת לס –שירות השד בביה"ח 

סיפורן האישי ולהעניק כוחות והשראה לנשים אחרות. על כך נתונה לכן תודתי והערכתי הגדולה. אני 
 ליאור אבו,שלנו בראשותו של סגן המנהל האדמיניסטרטיבי, פורום האירועים מבקשת להודות גם ל

 אשר הפיק את האירוע הזה בזמן מאוד קצר. 

 
, ובו צולמו עובדות של בית החולים דין גבריאלהדיגיטל  כמו כן, העלנו סרטון העצמה שיצר ממונה

 מברכות לכבוד יום האישה הבינלאומי. 
 

אשמח לקבל שהתפרסם היום באתר עיתון גלובס. ובנושא צורף לינק למאמר דעה שכתבתי מלסיום, 
. בנושא שלכםולקרוא עמדות ודעות , תגובות

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001363680 
 

 ,סוף שבוע נעים לכם ולבני ביתכם                
 

     

 בברכה,         

       
         ד״ר ענת אנגל         

 יהרפוא  לית המרכז מנכ״         

https://youtu.be/HIRxqfur1cc
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001363680

