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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

ביומיום,  כתובת לרעיונות החכמים שעולים אצלכם, שיש ייתם עושים, אם הייתי מספרת לכםמה ה
וזהו לינק למיזם משותף  https://ad.unbox.ventures/challengeלשיפור תהליכים בבית החולים? הכתובת היא: 

, המציג ( ואמזוןUnbox Venturesבית החולים וולפסון, עם אוניברסיטת בר אילן, חממת אנבוקס )של 
להמשך פיתוח הפתרון. שנועדו שלנו, ונושא גם פרסים  מרפאות החוץאתגר מורכב לפתרון בעולם התוכן של 

 ממליצה מאוד לכולכם להיכנס ללינק, להתרשם מהמשימה ולהשתתף. 

 
 

מגפה  זורצח נשים על ידי בני זוגם . לכם תכתבתי לא פעם ועמדתי מוכר אלימות נגד נשים במשפחהעל 
שמענו על רק בשבועיים האחרונים . בממוצע כמעט כל שבועיים נרצחת כאן אישהכך ש עד כדי ,קשה
שיש מאות אלפי נשים חשוב לי שתדעו של רצח נשים, כשהחשודים העיקריים הם בני זוגם.   מקריםשני 

שת סכנה ופגיעות מתמדת, בארץ שחיות תחת אלימות וטרור בביתן, ושחיים בסביבה כזו, ובתחו
את הנשים הללו חלקכם פוגשים בבית החולים, ומטפלים בהן ברגישות . גורם סיכון בריאותי ויםמהו

אלימות במשפחה כוללת לא רק אלימות פיזית, אלא גם אלימות עוד אזכיר, כי ובערנות הנדרשת. 
להאקתון השני של פורום מיכל שבוע שעבר בחרנו להצטרף . נפשית, אלימות מינית ואלימות כלכלית

בהיקף שהתגייס  וההיי טק ולהיות חלק מהעולם החדשנות ,-את , אלא גם לעשות -, ולא רק לדבר עלהסל
 ,. הצוות שלנו פיתחלמציאת פתרונות טכנולוגיים דיגיטליים למניעת אלימות במשפחה, מאוד מרשים

התוקף שנועד לעצור את הגבר ,  MENtor4Uבשם  מיזםמשלב הרעיון ועד לאפיון התחלתי של המוצר, 
 לגבש מיזם, הצלחנו ,שבוע אינטנסיבי של גיוס צוות, בניית מוצר, ותכנון הצגתותוך פחות מ. בזמן אמת

בטיח , מה שמלמיזם שזכה בין הראשונים מיזמים 80מתוך ולהיבחר בבית הנשיא , להעפיל לגמר ההאקתון
 הזדמנות זו לשתי חברות הצוות שליאני רוצה להודות ב זם באקסלרטור יעודי.המשך פיתוח המימקום ללנו 

אורנית כהן, ראש ראשות המחקר והחדשנות, ודנה סויבלמן, הגשמנו את החלום, שביחד  מבית החולים,
. הדרך עוד ארוכה ומורכבת, אבל זו לאור וילמוש ולעדי מצנר השותפות בצוות וכן עוזרת למנכ"לית

ספרי לנו ונעזור לך לצאת ממעגל בבית:  לשוב ולהזכיר לכל אחת כאן הסובלת מאלימותההזדמנות 
  (03-5028860טלפון  –)השירות הסוציאלי  האלימות

 
שמטרתו לחזק הורים  'אור למשפחות'ארגון  ירית אורן גונדרס, יו"ר ומייסדתעעם  נוהשבוע נפגש

הכרנו , אבא של ברק ועמיחי ז"ל. וחיים איטקיס, אבא של דוד ז"ל מנחם גרנית . למפגש הצטרפושכולים
משפחות,  1500-הארגון נותן מענה ל .למען המשפחות השכולות, עם עשייה רבה מעוררי השראהאנשים 

. התגייסנו מיד למשימה של שותפות ומעטפת תומכת למשפחות השכולות. זו מענה הוליסטיוהמענה הינו 
בתוך מערכת הבריאות  , ומותאמת אישית לצרכי המטופליםמצוינתלתת רפואה הוליסטית, : משימתנו
 הציבורית.

 
 

היוזמה של אחות אחראית טיפול נמרץ לב, רוזי גרינשפון, לערוך   היא הזו דוגמא להגשמת המשימה
צוות היחידה לטיפול נמרץ לב, בניהולו על ידי  שחייו ניצלומטופל בבית החולים עבור  חתונה מרגשת

של  הצלת חייו והרגישות לחלומותיואושפז במצב קשה מאוד. לאחר ש, של פרופ' רונן רובינשטיין
והן לצוות  במחלקות להודות לצוותים שלנו רוצהאני את וולפסון.  שמייחדשילוב המטופל הם הדוגמא ל
אשר ערכו עבור המטופל חתונה מכובדת  שמואל ברקוביץ' רב ביה"חלויניב פוגל הלוגיסטי בראשותו של 

 כדת וכדין. 
 

הרופאים המתמחים הניגשים בשבועות הקרובים למבחני ההתמחות הצלחה לסיום, מאחלת לכל 
 בבחינות.  רבה

 

 

 ,ולבני ביתכם כםל רגועסופשבוע 
  

 בברכה,    

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       

https://ad.unbox.ventures/challenge

