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 צוות יקר,
 

 –כמרכז רפואי  מר צביקה ברוט, הוענק לנו, ש שהתקיים בלשכת ראש העיר בת יםבטקס מרגהשבוע, 
 בהישג יוצא דופן. מדובר בת ים העיריקירי ויקירות אות  – אדםלארגון ולא ללראשונה בישראל 

, הן בתקופת הקורונה והן המצויינות, המקצועיות והמסירות של כולכםהמעיד בראש ובראשונה על 
ץ והקרוב שנרקם בינינו לבין . אני מברכת על הקשר האמיכםהפרס הזה הוא של, םאני גאה בכ בשגרה.

בת ים. נמשיך להיות מעורבים בקהילה סביבנו ולהעניק שירותי בריאות תוך שמירה על מקצועיות  העיר
 והובלה!

 

 רונית שוורץ, מ"מ אחראית יחידת הנשמה .יום המעשים הטובים על ידי וולפסון השבוע צויןבנוסף, 
, במטרה האלימות במעגלהנמצאות מקלט לנשים ל הגיעוהן וביחד  נשות צוות שלנו,מספר ורתמה  יזמה

מתנדבות ממחלקות שונות בראשותה של רונית  10 .הן לא לבד במאבק על חייהןלהעביר את המסר ש
עשו הפעלות לילדים, העבירו הרצאה בנושא תזונה לנשים את הילדים והנשים עם פרחים ובלונים, פגשו 

 .שמעותי לשני הצדדיםהיה מפגש מרגש ומוסיימו את הביקור עם חלוקת עציצים ופירות. 
 

העובדים המצטיינים של המרכז הרפואי וולפסון לשנת כיבדנו את , בטקס רשמי, בשבוע שעבר
אתם והמצטיינות!  לעובדים ולעובדות המצטייניםברכות חמות . והענקנו להם תעודות הוקרה 2019
 .משמעות ויצירה, מכל הלב והנשמה עבודה מקצועית נפלאה ומלאת עושים

 

. מחלקת משאבי אנוש, בהובלת תחום רווחת העובדות והעובדים עובר מהפכה במרכז הרפואי
ים שונים העוסקות בנושא הרצאות העשרהל ללא עלות כחלק מהפעילות, כולכם יכולים להירשם

ם הרצאה בנושא איזון קריירה תתקיי היום. לנוחותכם, בזום ערבבשעות ה מתקיימותומעניינים. ההרצאות 
 .ומוזמנות מוזמניםהנכם  .ושעות פנאי

 

, כאשר גם החודש הושגו אצלנו הסכמות לתרומת אצלנוההשתלות צוות אני רוצה לציין לטובה את 
של חולים אשר ממתינים איברים לאחר מוות מוחי. תרומות אלה מאפשרות הצלת חיים ושיפור חייהם 

 . לכך זמן רב
 

פרופ' : לתואר פרופסורהאחרונה לאשר קיבלו  לאנשי הסגל ממערך הנשים והיולדותברכות חמות 
ליאת  פרופ', לסיבוכים מיילדותייםשירות ; מנהל ערן ויינרפרופ' ל ,ס. מנהל מחלקת נשים; רון שגיב

; המנהל בפועל של היחידה שמעון גינתפרופ' מנהלת היחידה לאולטרסאונד נשים ויולדות ול ;גינדס
בניהולו של פרופ' , האקדמיים םהן בהישגיהן ברמה הקלינית ו נתמצוי מחלקהלאורוגינקולוגיה. מדובר ב

 . ולהוות מודל לחיקוי להצליח ולהצטיין. המשיכו קובי בר
 

לכל מי שלקח חלק . אני מבקשת להודות מרכז הרפואישב הושלם שיפוץ בית הכנסת לאחרונה
מחלקת סגנית מנהל לשעבר , ד"ר טלי רוקנדיבה של ודות לתרומה הכמו כן,  בפרויקט ועזר במימושו.

קיים מעל בית החולים וולפסון  .עיניים, שופץ חדר הרופאים במחלקת ד"ר מאיר רוקובעלה  עיניים
עם אנשי הצוות,  אנחנו פועלים רבות. צורך בשדרוג תשתיות רבותואין לנו ספק כי יש ארבעים שנה 

מנהלי המחלקות, ומשרד הבריאות, לקדם ולשפר את תשתיות בית החולים, בפרויקטים בהיקפים שונים, 
 ומתכננים להגשים את כל החלומות שיש לכולנו. 

 
שוקקת חיים ומנגינות. מזמינה אתכם "פינת הבית" בלובי המרכז הרפואי לסיום, אנו רואים לאחרונה כי 

לעבור שם, לשבת ולהתרגע בה, להקשיב או לנגן בפסנתר, להביט בדגים באקווריום, לדפדף בספרים, 
 .  ש בביתלהשאיל ספרים כרצונכם, ולהרגי

 
 שבוע אביבי ורגוע לכם וליקיריכם. סוף

 

 בברכה,         

    
     ד״ר ענת אנגל             

 מנכ״לית המרכז הרפואי         


