
המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

כירורגיות
 אורתופדיה

רצינו להודות לכולכם מקרב לב על היחס החם 
שנתתם לאימנו, תודה לרופאים המצויינים 

והקשובים, לצוות האחיות המסור והחם ולכח 
העזר שעבודתו הקשה והנתינה הרבה בלטו מאוד. 

עבודתכם המקצועית האירה אור בעינינו ונתנה כוחות 
להמשיך גם כשהמצב היה לא קל. אתם מחלקה 

מיוחדת וצוות מקצועי מאוד ועל כן תודותינו.

 כירורגיה פלסטית
ברצוני לציין לשבח את הרופאים במחלקה, עברתי 
הליך כירוגי וטופלתי במקצועיות ובנחמדות. תודה 

לד"ר דן מנור, ד"ר נטלי וכל צוות הרופאים 
במחלקה.

 אף אוזן גרון
לד"ר שגית שושן והצוות, תודה על הטיפול המסור.

 מכון הלב
האחות שרון שמואלי, התנהגה לאמי המטופלת 

במסירות באכפתיות ובאחריות, נתנה לה להרגיש 
בטוחה ונינוחה. ממש דוגמה ומופת, שירבו כמותה. 

תודה רבה!

 עיניים
במסגרת ניתוח מורכב להחלפת קרנית 

והשתלת עדשה, צוות המחלקה בראשותו של 
פרופ' קליינמן, הרופאים, ד"ר אביזמר וד"ר 

מושקובסקי, האחיות, כוחות העזר והמנהלנים, 
כולם ראויים לשבח על היחס החם והאמפתי.

 אורתופדיה כף יד
ד"ר יפה רופא אישי מקצועי ופשוט כיף להיכנס 

ולקבל טיפול מסור.

 אורולוגיה ואורתופדיה
ברצוני להביע את הערכתי הכנה לצוות המחלקה 

האורולוגית, אחיות, כוח עזר, צוות סיעודי 
שעובדים ימים כלילות עם אכפתיות, אנושיות, 

מקצועיות ראויים לשבח. ב5 ימים בהם התאשפז 
בעלי במחלקה זכינו ליחס חם ואוהב, אכפתיות 

וממש הרגשנו בבית. תודה ענקית גם למנתח 
מהמחלקה האורתופדית ד"ר אבו טיר וכן לד"ר 
מקס שהיו ממש מקצועיים אנושיים ואכפתיים. 

מי יתן שנדע ימים טובים עם בריאות איתנה. 
תודה תודה ושוב תודה!!

 כירורגיה ב'
התאשפזתי במחלקה לצורך לניתוח אלקטיבי.

ברצוני להודות לכל צוות המחלקה כולל ציפי 
מזכירת המחלקה הנהדרת, על הטיפול המסור 

והאכפתי, יישר כח. אתם עושים עבודת קודש יום יום.

 עיניים וחדר ניתוח
אני רוצה לומר תודה ענקית למרדים ד"ר נוזגר וצוות 
חדר ניתוח, לד"ר אביזמר ולמזכירה שושנה מטרום 
ניתוח עיניים, על הרגישות על ההכלה על הסובלנות, 
על הרצון הטוב לעזור לביתי בעלת צרכים מיוחדים 

בחדר ניתוח ובכל השתלשלות העניינים לפני ואחרי. 
תבורכו, כן ירבו כמוכם בקבלה והבנת השונה 

והמיוחד.

פנימיות
 פנימית ד' המטולוגיה

אשתי זכתה לטיפול אישי ומסור מצד כל חברי 
המחלקה בהדרכתה ובניהולה של האחות 

האחראית גילה. גילה היתה מעורבת ברמה 
מקצועית בכל סוגיה שדרשה פתרון, גילתה 
מעורבות רגשית ונתנה מענה בכל זמן, ללא 

דיחוי. אנו מעריכים מאוד את פועלה ומוקירים 
תודה מקרב לב. נציין כי יחס אישי כדוגמת זה 
שקיבלנו בביה"ח וולפסון לא קיבלנו באף אחד 
מבתי החולים האחרים שבהם הינו מאושפזים.

כבוד הוא לי לשבח ולהלל את כל הצוות מחלקה 
פנימית ד'. המנהלת ד"ר מרגריטה משבי, הגדולה מן 

החיים שעובדת בשיתוף פעולה יחד עם הרופאים, 
המתמחים, האחיות, והצוות הסיעודי של המחלקה, 
שעושים עבודתם במסירות ובמקצועיות רבה. הצוות 

 מקצועי מאד וראוי להערכה ולהוקרה רבה מאד.
שכבתי במסדרון וצפיתי על כל הנעשה במחלקה. 

ההוקרה מגיעה לכל אחד ואחת על הסבלנות, האכפתיות 
והיחס אישי למרות העומס הרב בו הם עובדים.

 פנימית ה' פנימית א'
ענת היקרה, תודה על צוות מקסים, בעל 

נכונות לנתינה אין סופית, סבלנות וסובלנות 
שמתבטאת בכל אחד ואחת מכם. בשעת 
משבר, כל דבר נראה משמעותי והצוות 

המקסים בראשותך ידע לענות. תודה על חיוך 
והקשבה. כולכן ראויות להערצה.

אבי מאושפז בפנימית ה' )יחידה מוגברת(. אני נפעמת 
לחלוטין מהמסירות והאנושיות הרבה שהאח מג'די 

אבו סיני מגלה כלפי החולים. יישר כח וכן ירבו כמותו, 
מחמם את הלב לראות כזה יחס. נא העבירו לו תודה 

זאת.

 פנימית ו' פנימית ב'
ברצוני להביע את תודתי והערכתי לעבודתה 

המאומצת של אורלי דג'ו אשר דאגה לכל 
צרכיה הסיעודיים של אימי, במסירות אמיתית. 

מאמציה של אורלי לא מובנים מאליהם.

פנימית ו' וואו מחפשת מילים במילון, מילים גדולות 
מהחיים, מילים שיכולות להביע את תודתנו על יחס, 

רגישות, הערכה, כבוד על טיפול מסור, אכפתיות, 
הקשבה, והכלה. הכל נעשה ע"י צוות האחים 

והאחיות שלמרות המסכות, החיוך שמשתפך ונותן 
הרגשה של בית ובטחון. מובילה את הצוות האחות 

ליאת מור, עם כריזמה, נוכחות, שיודעת לנווט 
את עבודתה המסורה והאחראית, עם ליטוף, חיוך 

ולעיתים קשיחות שמתאימה לסיטואציה. אשת חיל 
מנצחת על המחלקה. ד"ר סויפר, רופאה בחסד עליון, 
פרפקציוניסטית, רגישה, מבהירה כל תהליך והחלטה, 

עם סבלנות וסובלנות הראויים להערצה. ד"ר לינדה 
העדינה שיודעת להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, 

מבינה ומסבירה. ד"ר מנחמי שתמיד מספק חיוך 
ומילה טובה. לצוות הסיעוד, אתם אלופים! עבודת 
קודש טמונה בידיכם ואתם עושים אותה על הצד 

הטוב ביותר. 24/7, לעולם לא נתקלנו בסירוב.  הניקיון 
בראש סדר העדיפויות, פשוט תחושה של בית מלון 

ואני לא מגזימה. שאפו לבי"ח וולפסון ולפנימית ו' 
שנתנה לנו תחושה של בית חודש וחצי.

 פנימית ג'
אימי האהובה, נפטרה אחרי שני אישפוזים בחודש 

וחצי. אני לא יכולה להביע את תודתי הענקית 
למחלקה ולכל הצוות כולו על הטיפול המקצועי 

והמסור. הרגשנו לאורך כל הדרך שאנחנו בידיים 
טובות גם כשהתחלנו להבין שבקרב הזה לא ננצח. 

תודה מקרב לב לרופאים הבכירים, הסטאז'רים.
יות והסטודנטים.יות, לצוות האחים והאחיות 
המקסימים, ולכח העזר שאין כמותם בעולם, 
שלא רק טיפלו באמא במסירות ובאהבה, הם 

גם עשו הכל כדי לסייע ולחזק אותנו, המשפחה, 
בנועם ובאדיבות לאורך כל הדרך, בעיקר ביומה 
האחרון. כמי שלצערה יצא לה לפקוד מחלקות 

פנימיות רבו. בבתי חולים “נחשבים", אשריכם 
שהמחלקה הזאת היא שלכם. מברכים את כולכם 

בריאות טובה ואריכות ימים.

מערך נשים ויולדות
 הריון בסיכון, חדרי לידה, נשים ויולדות, פגיה גניקולוגיה ואורוגניקולוגיה

רוצה להודות לצוות הנפלא של פרופ' טלי 
לוי בבית החולים וולפסון. צוות נפלא של 

 רופאים וצוות רפואי.
במיוחד, מעומק ליבי, אני רוצה להודות 

לאלינה מנשרובה! הייתי צריכה לפעול 
 בדחיפות, דאגתי מאוד ולא ידעתי מה לעשות.
היעדר העברית המדוברת ומצבי האישי היוו 
בעיה והייתי חרדה. הגעתי לוולפסון ופגשתי 

אישה נפלאה שהפכה למלאך השומר 
והמושיע שלי! אלינה חיפשה במקצועיות 
רבה, במהירות וביעילות תור להתייעצויות 

ובדיקות, באה כמתורגמנית לפגישה עם 
הרופא, תרגמה ובירכה אותי ושמחה איתי 

מהבשורות. אלמלא היחס הרגיש שלה 
למטופלים, לאסון שלהם, למילוי חובתה 

המקצועית, לא יכולתי להגיע לרופא. תודה 
רבה להנהלת בית החולים וולפסון על צוות 

מקצועי כל כך ויחס רגיש למטופלים.

 מיון נשים
היום השתחררתי ממחלקת נשים אחרי ששני 

הרופאים המדהימים שלכם ד"ר רם קרנר 
וד"ר רן קידר גילו שיש לי הריון מחוץ לרחם 
וטיפלו בי. הגעתי למיון נשים שם קיבלו את 
פני ד"ר מורדי והאחות יפה שאין לי מילים 

לתאר את האכפתיות והתחושות האישית 
שהם נתנו. ד"ר קרנר ישב איתנו והסביר 

את אופציות הטיפול וכמובן את היתרונות 
והחסרונות של כל תהליך. כבר באותו הערב 
חזר ד"ר רן לנתח אותי עם ד"ר מתן פרידמן 

שגם היה נחמד והרגיע אותי והסביר לי כל 
שלב וגרם לי לצחוק ברגעי החרדה לפני 

הניתוח. לאחר הניתוח בבוקר האחיות של 
צוות נשים כל הזמן בדקו ודאגו כל שניה 

ושניה מהרגע שהתקבלתי במחלקה. אז פשוט 
רציתי להגיד לכם תודה ענקית ואישית לכל 

אחד ואחת ממחלקת מיון נשים ומחלקת 
נשים אתם עוזרים לנו ולמשפחות שלנו 

לדעת שאנחנו בידיים טובות.

 יולדות
המיילדת אורלי וד"ר זוהר היו מדהימות!! 

תודה רבה על חוויית הלידה המצוינת, הטיפול 
המסור והמקצועי! ישר כח, מחלקת היולדות 

של וולפסון!

 אורוגניקולוגיה
לד"ר אהוד גרינשטיין, ברצוני להודות 
לך עבור הטיפול המסור. עברתי ניתוח 

אורגניקולוגי במחלקתכם בבית החולים 
וולפסון. היית שותף לטיפול בטרום ניתוח 

ולאחר הניתוח. רופא מקצועי , מסביר ומשרה 
ביטחון רב.

IVF 
כל הצוות מדהים, אין מילים!

בי״ח וולפסון הוא בית עבורי כבר כשלושה חודשים, 
החלטתי לבצע את המעקב במרפאת הריון בסיכון והאמת 

שלא ידעתי איזו החלטה טובה קיבלתי וככל הנראה גם 
ההחלטה שהצילה את הילדים שלי. בשבוע 22 הרומן נהיה 

אינטנסיבי יותר והתחלתי להתאשפז לסירוגין במחלקת 
אם ועובר. לבסוף ילדתי בשבוע 29+2 בן ובת תאומים 

מדהימים. מה לא עברנו יחד בהריון הזה , אני מכירה את 
 כל המיילדות, האחיות והרופאים באגף נשים ויולדות. 

כל איש צוות שפגשתי במהלך הדרך תמיד היה אנושי 
ומקצועי, לא מובן מאליו שיש כאלה מלאכים בדרך ששמרו 

עלי ועל הילדים שלי כאילו הם שלהם! 

אז תודה רבה על מעקב סופר מקצועי, בית חם כמו 
משפחה, תמיכה לאורך כל הדרך ואוזן קשבת. רוצה 

לציין בפרט את ד״ר ברדה המדהימה, ד״ר מתן והאחיות 
המדהימות ממחלקת נשים שליוו אותי לאורך האשפוזים 
שלי ודאגו לעלות לי חיוך בכל בוקר! את ד״ר צביה קוגן 

וד״ר אור מרום שליוו אותי בכל אשפוז בחדר לידה. 

בבוקר הניתוח שלי ד״ר קוגן עם בגדים ותיק על הגב אחרי 
משמרת של 26 שעות דאגה להגיע אלי לחבק אותי ולבדוק 

שהכל בסדר לפני שהיא הולכת ולהשאיר לי את המספר 
שלה כדי לקבל עדכונים ולשמוע שהכל בסדר, אם זה לא 

מלאך שומר אני לא יודעת מה כן. הדובדבן שקצת לפני 
האחרון ד״ר שמואלי וד״ר יסמין שניתחו אותי, אני ובעלי 

לעולם לא נשכח את החוויה הטובה מחדר הניתוח, את 
היד המלטפת של ד״ר שמואלי שמרגיעה ואת הקול של 

יסמין שהרגיע ונתן לנו נחת, אין שום מילה שאכתוב שתוכל 
להעביר את מה שהיה שם ואת מה שעשיתן עבורנו! פשוט 

תודה! לנצח תהיו חלק מהחוויה שלנו! 

האחות הראשית מורן המקסימה תודה לך על אוזן קשבת, 
על תמיכה סופר מקצועית ומדהימה בהנקה, תודה על 

זה שהדלת שלך תמיד פתוחה בפני ותמיד יודעת לתמוך, 
להכיל ולומר את המילה שאני בדיוק צריכה לשמוע 

בדרך כל כך לא פשוטה, תודה על צוות אחיות ויועצות 
הנקה שטיפלו בי ותמכו בי כמו אימהות! אחרון חביב 

והכי חשוב פרופסור ויינר הענק אך ורק בזכותך היום יש 
לי שני תינוקות בריאים שמתחזקים בפגיה, הניסיון שלך 
והאינטואיציה לתת לי צלסטון שני ומגנזיום בדיוק בזמן 

שמרו עלי ועל הילדים שלי!

לא אשכח את הפגישה הראשונה שלנו בשבוע 22 כשלא 
היה להם שום סיכוי, את הליווי באשפוזים החוזרים, את 

ההסברים לשאלות החופרות שלי והסבלנות לענות בשיא 
המקצועיות עם ההסבר הכי מפורט!

גם אם אכתוב כאן עוד 30 שורות של תודה, לא אוכל 
להעביר את הכרת התודה עבורך ועבור מה שהיית 

בשבילנו. אתה אדם נורא צנוע אבל צריך ללכת עם חזה 
 מתוח וראש בעננים כי אתה אדם ענק!! 

פשוט תודה לכולם וגם למי שלא הזכרתי בשמו אני 
לא שוכחת אף אחד ממי שפגשתי בדרך הייתם מלאכים 

 שומרים עבורי, עבור בעלי ועבור הילדים שלנו!
הדרך שלנו עוד קצת ארוכה וזה לא הזמן להיפרד מצוות 
הפגייה המדהים אבל גם להם מגיעה תודה והכי ענקית!! 

 על טיפול מסור, עוטף, מחבק ומקצועי בילדים שלנו!
תודה שאתם נותנים לי לישון בשקט. 

ד״ר אנגל אסכם את המכתב ואומר שבי״ח וולפסון הוא בית 
ומשפחה ענקית ואני שמחה ומודה על הזכות להיות חלק 

מהמשפחה הזאת.

פינת הפרגון
עובדים מפרגנים לצוותי מנהל ומשק על מתן שירות שמסייע לכולנו להגיש למטופלינו שירות 

מקצועי ואיכותי כאחד.

פלורין שנכחה בסטאג' מזכירות רפואיות מטעם המכללה למנהל, מבקשת להודות ללאה אלימלך 
על יחס חם, תודה ליעל תורג'מן שקיבלה אותנו יפה ודאגה לכל. הכל התנהל עם אוירה של בית. תודה!

אני פרחי זרינה, מזכירת כף רגל וקרסול מבקשת לציין לשבח את יהודה גבריאל מהתחזוקה.
יהודה תמיד נותן שירות מהלב, מייעץ, יעל וזריז, תמיד לרשות כולנו. שתמיד ידיו יישאו ברכה.

ולנטינה סגנית מנהל משק, מבקשת להודות לניקולאי וולצ'ק האינסטלטור של בית החולים, 
על סיוע בפתרון בעיות בזמינות גבוהה, מהירות, יעילות ובנועם עבור מחלקות בית החולים ועבור 

מטופלינו.

מלר"ד אורתופדי
ברצוני להביע תודתי העמוקה לאח קיש 

עורווה ממיון אורתופדי שנתן שירות מקצועי 
אדיב, ומהיר לבעלי. רואים שהוא רואה את 

עבודתו כשליחות!! כן ירבו כמוהו אוהבי אדם!!

ריאות
ברצוני להודות מקרב לב לכל צוות מחלקת 
ריאות בביה"ח על הטיפול המסור והיוצא מן 
הכלל לאבי שאושפז במחלקה. במיוחד ראוי 

לשבח הצוות הסיעודי.

אונקולוגיה
לצוות האחיות ומזכירות המחלקה, הגיעה 

העת וההזדמנות להודות לכן. כולכן מתמסרות 
לכל אחד, למרות העומס הרב, תמיד עם 

חיוך על הפנים, מסבירות, מרגיעות, עם לב 
מבין, מקצועיות וזריזות מכבדות וסבלניות. 

מתייחסות בצורה נדירה, ולא נשחקות. היתן לנו 
קרן אור באפלה. תודה ענקית ונברך אתכן כמו 

שזכיתן לדאוג, להתמסר, להכיל, לשמח, כך 
ריבון העולמים שיפיע עליכם שפע ממרומים 

ותזכו ממנו שהוא יכול הכל לשמחה, שפע, 
ברכה בלי סוף. בהערכה ענקית.

אשפוז יום
וואו צוות מדהים מדהים. בוריס שהכין אותי 
לחדר ניתוח היה ממש המלווה שלי! וסימה 

האחות מדהימה, חמה, עוזרת, נפלאה!

EEG מכון
הינו אצלכם במחלקת ילדים באשפוז וידאו עם 
ביתנו. נדהמתי מהצוות, מחג'ב סמאר סאקיס 

שנתנה את נשמתה במלוא מובן המילה ע"מ 
שהבדיקה תצא מדויקת ואמינה, הגיעה בשעות 

הלילה, לאחר משמרת על מנת להיות בטוחה 
שהכל יהיה טוב. סידרה ועמלה כל הזמן לרמת 
דיוק מקסימלית. והכל תוך ההתחשבות בילדה, 
בעדינות, מסירות ומילים טובות. בבוקר הגיעה 

הגב' אילנה בן יעקב וגם היא עשתה את עבודתה 
ביעילות, עדינות ובהתחשבות שלא להכאיב 

לילדה. מאוד התרשמתי מהיחס המתחשב והטוב, 
המסירות והמקצועיות. אשריכם שיש לכם כאלו 

עובדים.

IVF -אשפוז יום ו
האחיות סימה ואורלי בחדר התאוששות 

מקסימות! ובאופן כללי מחלקת IVF פשוט 
מדהימה.

מלר"ד פנימי
תוך כדי טיפול של האחות טל ברמן, ברצוני 
לציין את השירות המסודר והאישי עם המון 

סבלנות . יפה, מקסימה ושירותית, פשוט היה לי 
כיף. תודה.

רשומות רפואיות
אני מתכבדת לפנות לגב' יעל תורג'מן בדברי 

שבח, לך ולגב' ישראלה פז, בנסיבות הללו 
הידועות לך בקשתנו התקבלה בקשב רב, טופלה 
במהירות, ענייניות, מקצועיות. שירות יוצא דופן  

גם באדיבותו וגם ביעילותו. ישר כוח.

כשהלב מוקיר תודה
יחידת חווית המטופל

מרץ 2022

אנו מזמינים אתכם.ן, לפרגן לעובדי מנהל ומשק על עשייתם היומיומית ושירות מעל ומעבר.
כתבו לנו את שמכם, שם העובד.ת שחשוב להוקיר וספרו במספר משפטים על תרומתו.ה לשירות 

עבור מטופלינו ובני משפחתם.
lironl@wmc.gov.il :את ההוקרות שלחו במייל ללירון לוינברג

*ההוקרות בגיליון נבחרות מתוך תיקיית מכתבי התודה המשותפת, וכוללות ייצוג אחד לכל יחידה.

מכון הדימות
  MRI

כאבים בברך, הולך לאורתופד, שולח אותי ל MRI, מקבל תור לאסותא לעוד חצי שנה, לא מתעצל, בודק 
במכבי עם איזה בתי חולים עובדים, טלפון ראשון לוולפסון, תוך דקה, עונים בנימוס "כן אדוני יש לנו תור עוד 

שבועיים" מנתק את הקו. פתאום טלפון, "X שלום, מישהו ביטל את התור, אפשר לזמן אותך אלינו בשעתיים 
הקרובות?" מיד מגיע ומופתע: 1. נקי, מבריק ומסודר. 2. מתקבל אצל הפקידה תוך 3 דק', 3. ממתין עוד 10 
דק, קוראים לי להיכנס 4. בכניסה מקבלת אותי טכנאית בשם ענת, עם חיוך ורוגע. 5. מקבל חליפת בגדים 
ומפתח ללוקר, הסבר קצר מעוד טכנאי מנומס ומקצועי. מרכיבים לי אוזניות רכות. דואגים לוודא שנוח לי, 
בערך 30 דק והעניין הסתיים. יוצא מתלבש וחוזר למשרד שם כבר המתין לי דיסק עם הצילומים . נפרדים 

לשלום. אני לא מכיר אף אחד בוולפסון, אין לי קשרים במכבי.

MRI מזכירות
ברצוני לשתף בחווית שירות מדהימה לה זכיתי ממלכה - מזכירת מכון MRI. הגענו בשעת לילה מאוחרת, 
שעות קשות לביצוע הבדיקה, מלכה ליוותה אותנו באופן מסור ומקצועי, אדיב ואנושי. גם טכנאי וטכנאית 

הדימות שביצעו הבדיקה שאינני יודעת את שמם גילו אנושיות רבה והבנה על הקושי שעלה בביצוע הבדיקה 
תוך רצון רב לסייע להצלחת הבדיקה. בימים טרופים אלו בלחץ מטורף בהם כולם עובדים היה תענוג לראות 

ולחוש את חווית השירות הנעימה לה זכינו. כמי שמגיעה ממערך הבריאות )מכבי( זיהיתי עובדים אנושיים 
ורגישים. יישר כח ותודה גדולה לכולם.

מערך הילדים
 מחלקת ילדים  

אנחנו מתאשפזים אחת ל3 שבועות באופן קבוע במחלקת הילדים, ורוצים לשבח את האחות אנה ארנוביץ', היא 
מקצועית ברמות אחרות, אכפת לה מהילדים, תמיד תמיד נחמדה ושירותית גם במשמרות של 12 שעות, תמיד 

עוזרת ומסייעת )גם שאנחנו לא שייכים אליה, או אם צריכים לקבל עירוי שני ב 15:30-16:00 היא תכין אותו 
במשמרת בוקר שלא יתעכב ולחסוך לבני זמן - היחידה שעושה זאת, אם צריך לשנות מינון בעירוי תבוא לעזור גם 
אם לא שייכים אליה - רק חלק מהאחיות מסכימות לכך - למרות שלוקח 2 דקות(. מגדילה ראש ותתקשר להגיד 
שהמחלקה מלאה ואין מה להגיע עד שלא תתפנה מיטה ואז תתקשר ותגיד לנו לבוא - שלא סתם נמתין עם ילד 
בן 3 במסדרון סתם, לצערנו הרב אנחנו נמצאים הרבה בבתי חולים. ואחות כמו אנה מקלה על חיינו והופכת כל 

אשפוז לנעים וסימפטי יותר. כל הכבוד לה!

 מלר"ד ילדים
ד"ר אלון זיהה שבני עם חרדות. בסבלנות רבה והציע גז צחוק, עזר רבות לשכנע את בני להסכים.
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