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 צוות יקר,
 

. התרגשתי היום הסתיים מחזור שני של קורס תלפיות לפיתוח ניהולי של אחיות ואחים בוולפסון
לוולפסון כארגון מעורר על המשמעות שניתנת את דברי הסיכום של המשתתפים בקורס, לשמוע 

בתוך  החיבור בין אנשי מחלקות שונותהכוח שנותן  על ,לפיתוח יוזמות ורעיונותהרצון  , עלגאווה
כלים של ו שקיפות בקבלת החלטותהחשיבות של  , ועליומיוםעבודת ההמפגשים של הקורס ובהמשך ב

לחברות הנהלת . אני מודה של חדשנות ושיווקלניהול. המשתתפים הציגו פרויקטים נפלאים בתחום 
על  ולמנהלת הסיעוד אורנה צבי, המחלקותם של אחראיאחים אחראיות ואחיות הסיעוד, ל

 .ד"ר יגאל פורישהובלה רגישה ומדויקת של הקורס, בהנחייתו של 
 

להביא עצמנו  -הינו אתגר מרכזי שלנו  שא המחקר והחדשנותנובהמשך לכך וכאסטרטגיה מרכזית, 
אחד מהמובילים הבינלאומיים במחקר וחדשנות בבית החולים  דמת הארגונים המובילים בתחום.לק

, שלו מחקר.  לאחרונה התבשרנו כי פרופ' אריה לוין, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדיםהוא 
זו דוגמא למקום שאנחנו . חשוב מסגרת כנס אירופאיבאחד מעשרת המחקרים הטובים נבחר ל

בית חולים ומדיניות.  ובמנהלקליניים הנוספות, בתחומים  תדיסציפלינורוצים לראות עצמנו בהרבה 
ואני מאד מקווה שנראה  , גדולה בשנה האחרונהיצת מדרגה עשינו קפ. מצטיין הוא בית חולים חוקר

 צמיחה משמעותית נוספת בתחום הזה.
 

בתקופה זו של פוסט קורונה ובכלל, כחלק ממניעת שחיקה וחיזוק החוסן, חשוב לי להזכיר לכולנו על 
עשרות עובדים  הטופלו במסגרת לפני כשנה, ההקמתמאז  .בית החולים ילצוותהקליניקה קיום 

תאונות  ועובדות של ביה"ח באופן פרטני, במתן מענה בתקופת הקורונה וכן סביב נושאי אלימות, גירושין,
מוענק על . השירות ת קבוצתיות כמענה למצבי שכול פתעעבודה, הורות ועוד. נעשו גם מספר התערבויו

הקליניקה . תמר שטקלרעו"ס רבקה אלטמרק ועו"ס  – מנוסותמיומנות ופסיכותרפיסטיות ידי 
ליצירת הזמינות של הצוות מידית והחיסיון מוחלט. , 7:30-15:00ד בין השעות -בימים א פעילה

 .052-6666834//  054-2876557קשר, ניתן לפנות למספרי הטלפון של העו"סיות המטפלות: 
 

בראשות  'היום שאחרי' - העולמיתפורום המנהיגות היהודית הרצאה בפני  התבקשתי לתתהשבוע 
נושא ההרצאה היה . עומר ינקלביץ' התפוצות תושר ,ראש הסוכנות היהודית ,הרצוג (בוז'י)יצחק 
וולפסון במהלך תקופת  מתוך הניסיון של המרכז הרפואיוזאת באוכלוסייה לייצר תקווה וחוסן הדרך 

משבר המתמשך. בוהאדפטיביות של הצוותים בביה"ח  המסירות, המקצועיות ציינתי לשבח אתהקורונה; 
בעולם,  ם בפני הקהילותמרגש להיות חלק מהפורום ולשמוע על האתגרים הדומים שניצבי היה זה עבורי

ולספר לפורום , כמו גם לייצג את בית החולים הענקת תקווה לאוכלוסייהלמודדות והדרכים להתעל 
 בחזית המלחמה בקורונה. ן היותוובזמ ,המרכז הרפואי וולפסון בשגרההעשייה של העולמי על 

 
 ה לשעות הפנאי:המלצלסיום, 
המעבדה , נעמי דאובר )המלצתה של פרדינן סלין-לואי/  זמלוייס, האיש שזעק אמתספר: 

 בעונות, והתמדה. יעל חשיבה חדשנית, ק(, למיקרוביולוגיה
 
 

 ,סופשבוע נעיםשיהיה 
 

     

     

 בברכה,     

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       


