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מערך הילדים
אנדוקרינולוגיה
אנו מבקשים להודות לד"ר רוני גורדון שוורץ שפגשה אותנו ביחידת טיפול נמרץ מבולבלים כואבים ומוטרדים ,
הציגה את עצמה ,מסרה את מס’ הנייד שלה והבטיחה שהכל יהיה בסדר .וכך היה .ומאז ועד היום אנו חשים שקט
נפשי ויודעים שאנו מצויים בידיים טובות ומקועיות .היא היתה העוגן והבטחון בהתנהלות החדשה ,בהיבטי התזונה,
בהיבטים רגשיים ובהבטים אנדוקרינולוגים אחרים .היא נטענ בנו ידע ,הבנה ,ויכולת להתמודד עם המצב החדש
והכל במקצועיות ,אנושיות ,ורגישות יוצאים מן הכלל .כיום למעלה משנה אחרי ,שבזכותה ההבטחה התממשה,
הילדה התאזנה .איזון זה וחיים שגרתיים בנסיבות העניין לא היו יכולים להתרחש ללא טיפולה וליוויה של ד”ר
גורדון שוורץ .הופתענו לגלות ברפואה הציבורית בישראל רמת זמינות גבוהה ,היענות ,תשומת לב וקשב רב .או
כמו שהילדה נוהגת לומר “תשאלו את רוני” .הילדה מעידה על עצמה שכשתהיה גדולה היא רוצה להיות רופאה
אנדוקרינולוגית ילדים .אין שופ ספק שד”ר גורדון שוורץ מהווה מופת עבורה וגם עבורנו .אנו מודים ומעריכים בכל
מאודנו את הטיפול ומקווים שרבים אחרים יוכלו גם ליהנות מכך.

צוות מטפל לידה שקטה ,מערך ילדים ומערך נשים
הגענו אליכם להתייעצות בעקבות ממצאים שהתגלו במהלך הריון ולאחר שחיפשנו מידע רב שיסייע לנו לקבל
החלטה נכונה ,נכנסנו לפגישה אותה ניהל פרופ' צבי ליבוביץ ברגישות ,מתחילת הפגישה היה אדיב ,ברור
ואינפורמטיבי ,וענה לנו על שאלות בסבלנות .בסקירת מערכות מקיפה ומכוונת זיהה ממצאים במבנה הגולגולת
אשר איפשרו לו ולפרופ' טלי שגיא לחבר את כל הממצאים עד לאבחנת תסמונת אפרט.
פרופ' ליבוביץ ושגיא ישבו איתנו בסבלנות ,וידאו שהבנו את הממצאים אשר התגלו ,הראו לנו תמונות שהמחישו את
המגבלות ואת ביטוי התסמונת בהמשך ההתפתחות במידה ונבחר להמשיך את ההיריון.
פרופ' שגיא סיפקה לנו עוד מידע על הליך הפסקת ההיריון בבית החולים שלכם עם התייחסות ראשונית לשלבים
וכן להמשך הליך הבירור הגנטי בהמשך.
בתוך התהליך הקשה אנחנו מעריכים ורוצים להודות על הטיפול ביחידה והליווי מהמענה האדיב בקבלה של
היחידה לפגישה המשמעותית עם המומחים ובמיוחד פרופ שגיא ולייבוביץ' אשר נתנו לנו עוד מידע ועזרו לקבל
החלטה קשה מאוד אך שקולה  ,וכן לעזרה שלך מרחוק ותיאום הליך הלידה מוקדם ככל האפשר.
בנוסף אשמח להעביר את תודתנו והערכתנו לרופאים ולצוות שטיפל בנו במחלקת נשים במהלך תהליך הלידה,
לרופאים שקיבלו אותנו בבוקר יום ההליך פרופ' שלו וד"ר שבח ,אתי האחות המקסימה שקיבלה אותנו בבוקר
והתעכבה עוד קצת עדיין עם המון סבלנות ואדיבות אחרי משמרת לילה ,אחר כך כבר לא הייתי ממש בפוקוס
על השמות אך קיבלו אותנו בחדר שקט אחות ורופאה מקצועיות ונעימות ,העבר המיילדותי שלי נלקח בחשבון
והתייעצו גם עם פרופ שגיב להתאמת טיפול בתחילת ההליך ,ומרגע שירדנו לחדר לידה קיבלה אותנו בחדר
מבודד ושקט מיקי המיילדת המלאכית דאגה לנו וטיפלה בנו ברגישות ,בנועם ,ובסוף הביאה לנו להחזיק את
התינוק ,בעדינות ובחמלה ואיפשרה לנו את הזמן האינטימי שלנו להיקשר ולהפרד ממנו .מעריכים מאוד את הליווי
המקצועי והרגיש.

כירורגיות
אורולוגיה

תודה לכל מחלקת אורולוגיה על האכפתיות,
תשומת הלב ,מקצוענות ומקצועיות ,אנושיות ורצון
לתת יד בכל עת ועוד אלפי תכונות שצפינו בעת
ביקורנו הן ממש חלק קטן כדי להעריך את עבודתכם
הקדושה .בשמה של כל המשפחה אני אומר לכם
מכל הלב תודה!
תודה בעיקר לד"ר בס שעשה נס ,כך אנו ,בני
משפחה ,מקבלים את הניתוח המסובך שהיא עברה
וכל זה בזכותך .אתה בעל ידע מקצועי רחב מאוד
ובנוסף ידך הן ידיים של קוסם.

אורתופדיה
ברצוני להודות לצוות המחלקה האורתופדית,
רופאים/ות ,אחים/יות ,פיזיותרפיסטים/יות,
כוח עזר ,מזכירה .התקבלתי למחלקה והצוות
קיבל אותי בחיוך והבנה ,יחס חם ואנושי ,בסובלנות
והקשבה ,כאילו הייתי היחיד במחלקה .קיבלתי את
מלא תשומת הלב החל בהסבר על מצבי הרפואי,
על הניתוח שעמדתי לעבור ,וההחלמה ,הכל באיבות
ומקצועיות .תודה זו מילה קטנה שלא מתארת בלו
בקמצוץ את הרגשתי מהטיפול הנפלא שקיבלתי.
ד”ר אנגל ,צוות כזה הוא נכס וברכה לשמו הטוב של
המרכז הרפואי .תודה וברכות מכל הלב.

התאוששות
שירות טוב ממש ,הצוות מילא את כל מה שביקשנו
והיה זמין אלינו ,הסביר לנו יפה ונהג בסבלנות ממש.

ניתוחי יום והתאוששות
ד"ר קובל טל מומחית ,אנושית ,מקצועית ,מתוקה
אמיתית ,צוות התאוששות נעים אנושי איכפתי .
תודה על הטיפול.

עיניים
יש לציין לשבח את ד"ר טל המנתחת היא מקצועית,
אדיבה ונעימה מאוד .הצוות ממשרד הקבלה
רציתי לשבח את ד"ר לילי קרמונה ואת כל הצוות
כולו ,היא מטפלת בנו בצורה כה אנושית ונעימה
גם אהובה והצוות שנותנים תמיד יחס מדהים,
מקצועי וחם.
אנחנו מעריכים מאוד את העבודה הקשה שלכם ואת
היחס האישי והטיפול הטוב ביותר.

כירורגיה פלסטית
תודה על יחס אדיב מקצועי סובלני.

כירורגיה א’
תודה לכל הצוות על הטיפול המסור ,תודה לאחות
אנה הנפלאה ולמנהל המחלקה ד"ר שמעונוב.
לנטליה ,תודה על הטיפול ,היחס המעולה ,העידוד והחיוך.
.....................................................................
ד"ר פראס ,תודה על ניתוחים מוצלחים ,טיפול מעולה
ויחס חם ומקצועי ,הקשבה וסובלנות .לאחות אסיה,
תודה על היחס החם והמקצועי.
.....................................................................
ברצוני לשבח את המחלקה שבמשך חודשיים טיפלו
במסירות באבא שלי שעבר ניתוח קשה ובזכות ד"ר
שמעונוב עבר את השיקום על הצד הטוב ביותר.
אין מילים להודות לו ולכל הצוות האחים והאחיות
שדאגו יום ולילה לשלומו .אנחנו הינו  24/7והם דאגו
גם לנוחות שלנו ונתנו לנו להרגיש נוח ושיש על מי
לסמוך .עונג לפגוש צוות כזה מסור למטופלים .ומילים
לא יצליחו לתאר את התודה שלנו.

טראומה וכירורגיה א’
ברצוני לציין לטובה ,את מחלקת טרואמה בכלל
ואת מנהל המחלקה ד"ר גולשטיין בפרט .הכול
התנהל בצורה מדהימה החל מהקבלה למיון ,הטיפול
במחלקה ע"י קדח עומר .ברצוני לציין לטובה ולשבח
את מחלקת כירורגית א' שהצטיינו בכול :שירות ,עזרה,
תמיכה ,ניקיון ,זמינות ,הטיפול המסור והמקצועיות
רבה .תודה לכל הצוות הסיעודי והרפואי בין היתר
לנטאשה ,לסגנית מרינה דזברוב ,לשאדי התותח
ולכל כוחות העזר שמסביב .בשתי המחלקות הללו
העבודה התנהלה בצורה מקצועית ואחראית מאוד.

כירורגיה ב’
לד"ר יעקובוביץ ,תודה מקרב לב על הטיפול המסור,
הניתוח המוצלח שהחזיר לי את היד לפעילות מלאה.
תודה על היחס המיוחד ,על המעקב ,הדאגה והכנות
בהתענינותך .ניתוח חירום כמו שלי הוא לא דבר פשוט
אך ההצלחה וההחלמה היתה מדהימה “ביד חזקה
וזרוע נטויה” על כל אלה אני מודה לך ומאחל שתבוא
עליך הברכה.

ניתוחי לב חזה
לצוות הרופאים המנתחים ,האחיות והאחים לכוח
העזר ,ברצוננו להודות לכם מקרב לב על טיפולכם
המסור ,היחס המיוחד ,והנפלא ,הלבבי והאישי ,המלווה
באכפתיות ואנושי .תודה על המעקב ההתמדה ,הדאגה
והכנות כן ירבו כמוכם .אתם תפארת מדינת ישראל.
צוות מדהים! גם האחיות וגם הרופאים .עליזה כהן,
ד”ר רעות ,ד”ר צח ,ד”ר אליאס והאח מייקל.

מלר"ד

ביקרנו אצלכם במיון לפני שבועיים ובעלי אובחן עם דלקת קרום המוח .התאשפזנו לאחר טיפול מסור השתחררנו
הביתה .כמה ימים לאחר שהשתחררנו בעלי שוב קיבל התקף חזק של כאבים ולא חש בטוב וחזרנו למיון .שמו
אותנו באגף ב' וטיפל בנו אח בשם עלי אבו כשק .ברצוני לשבח את עלי על הטיפול המסור על הידע והניסיון
שלו הוא נתן לנו הרגשה שאנחנו בידיים טובות שאנחנו בבית! במשך שהותנו במיון ראינו את הטיפול שלו בכלל
האוכלוסייה על הסבלנות שלו לפתוח תיקים ולהסביר לכולם איזה בדיקות קיבלו ומה עוד נשאר לחכות הוא
שלט על כל האגף! מול מיטתו של בעלי היה פציאנט ,שהגיע עלי זיהה ישר שהוא באירוע לב ותוך שניות הוא היה
בצינתור .הציל את חייו! עלי אתה איש קסם ,נעים ופשוט אלוף תודה לך!

אשפוז יום

יחס מעולה ואדיב ,מסבירים את כל התהליך ,נחמדים ממש ,סימה האחות פשוט מקסימה ומעולה.

מכונים
אולטרסאונד
ברצוני לציין בהערכה ותודה את הטיפול והיחס שזכיתי לו במכון לממוגרפיה במרכז הרפואי וולפסון .לצערי
חוויתי בחוויות לא טובות בעבר ונעשה מבחינתי תיקון.
חנה במשרד חשה בלחץ שלי ,סידרה תור בהקדם תוך פחות משבוע ,הייתי לחוצה מאוד לפני הבדיקה והצוות
המבצע בראשות דר' אינה היה מרגיע ומחבק והבדיקה עברה בנחת וללא כאב מיותר כהרף עין .קבלת התשובה
תוך שבוע גם היא הייתה מיוחדת ומנעה לחץ נפשי מיותר וכמובן הפגישה עם דר' ברכה עם שלוות הנפש שלה
וההסברים המפורטים והברורים בהחלט השלימו את החוויה וסיכומה כחיובית ומרגיעה .תודה לכולן.
ברצוני לציין לשבח מזכירה רפואית בשם חנה במחלקה של אולטרסאונד עם ביופסיה .היא מגלה מקצועיות
ורגישות ומחוייבות אישית בדיוק במקום שבו מגיעות נשים מאד מאד מודאגות .מלווה בחיוך ונותנת שרות מעל
ומעבר למצופה .יישר כח!

עבודה סוציאלית וצוות טיפול חדר אקוטי

רציתי להודות ולשבח את צוות הנשים המקסים של החדר האקוטי .קיבלתי המון הכלה ומקצועיות .ליווי
אמפתי ,רגיש ועוטף .אשמח אם אפשר יהיה להעביר את תודתי לדנה העובדת הסוציאלית ,הליווי שלה היה
נעים באופן יוצא דופן ,השרתה תחושה רגועה ומחבקת לאורך כל שהותי בחדר ,דאגה לי ולצרכים שלי והביעה
המון המון נכונות לעזור .זהו ,רציתי רק להביע את הערכתי ואשמח אם המסר יעבור גם אליהן .צוות מקסים,
אם לא היה מדובר בחדר אקוטי בו הנסיבות לא ככ נעימות הייתי אומרת שהייתי ממליצה לחברה חחחח .תודה
מכל הלב שלי!

רשומות רפואיות

אני מנהלת את קבוצת הנשים של הפועל תל אביב וברצוני להודות ללאה אלימלך שתמיד סייעה באדיבות
ודאגה לשחקניות שלנו .רוב השחקניות שלנו זרות ונתקלנו בבירוקרטיה וסחבת עד שפגשנו את לאה שהכניסה
אותנו תחת כנפייה הרחבות ודאגה לנו באדיבות ומסירות .אנו מבקשות לחזק את ידיה ולהודות לה על הדאגה,
המסירות והחיוך הגדול שנתנה מכל הלב .ישר כוח!

פנימיות
טיפול נמרץ כללי
ברצוני לשבח את צוות טיפול נמרץ ובראשו את ד"ר אריה סורוקסקי על הטיפול המסור ותודעת השירות
הגבוהה .תודה על מתן שירות מקצועי ,מענה תמידי והמידע הנכון .והכי חשוב ,תודה על היחס האנושיות ,החיוך
והאוזן הקשבת .זהו צוות שנותן את כל כולו למטופל וזה מורגש היטב .הגישה האנושית והאישית איננה ברורה
מאליה מי יתן וכל צוות רפואי היה ניחן ביכולת להשרות תחושה נעימה ובטוחה למטופליו כו צוות טיפול נמרץ.
מקצועיות הצוות ראויה לציון והערכה ,יישר כוח!
אתם צוות מדהים ,מקצועי ,אדיב ושרותי ואנו מבקשים כי תעבירו את תודתנו הכנה לכל אחת ואחד מהם .זכינו
להכיר צוות רפואי מדהים ואכפתי.

כף רגל סכרתית
ברצוני לשבח את הצוות הרפואי ,את ד"ר דותן
העומד בראש היחידה .ראוי לציין את האחות
מריה גלפרין על מסירותה לי וליתר החולים
רמת הידיעה שלה על כל חולה וחולה לא פחות
ממדהים .על כך היא ראויה לציון לשבח .מי יתן
ויהיו עוד כמותה בכל המחלקות בבית החולים.

נפרולוגיה
ברצוני לשבח את עבודתו ופועלו של ד"ר רלו צ'רנס,
רופא יוצא דופן משכמו ומעלה עם תודעת שירות גבוהה
יחד עם צוות המכון הנפרולוגי ,העניק לי טיפול מקצועי
ואישי .ד”ר צ’רנס עושה תמיד מעל ומעבר מתייחס בכבוד
ורצינות ,ועושה זאת עם חיוך וחום .הוא ניחן במקצועיות
אינטיליגנציה ואנושיות ברמות הגבוהות ביותר נדיר
למצוא אדם כמותו .מסירותו ומקצועיותו ראויים לציון
והערכה .זהו רופא עם שליחות של עשיית טוב וריפוי
למטופליו .יישר כוח.

פנימית ב'
צוות סיעודי ממש טוב ,טיפול מעולה במיוחד אח סאלח
אינגה ובלה.

פנימית ג'
ברצוננו לשבח את העובדת האחות נאידה .על היחס
הטוב ,ההקשבה ,ההסבר המפורט על מצבה הרפואי
של סבתי .נאידה היתה קשובה ותמכה בנו .אנו עוברים
תקופה קשה ולכן בשבילנו היחס החם וההסברים גם על
המשך הטיפול שווים הכל .כן ירבו כמותה.

ריאות
עם הגעתי ,קיבלה אותי סוזן סוסנובסקי,
אחראית תחום תפקודי ריאה .גב’ סוסנובסקי
העניקה לי לאורך כל התהליך טיפול מסור ויחס
נעים ומכבד .כמו כן ,היא נתנה לי הרגשה שאני
נמצאת בידיים טובות ומקצועיות .סוזנה אדיבה,
נעימה ,מסבירת פנים וסובלנית ,שירבו עובדים
כמוה.

ראומטולוגיה
תתגמדנה המילים ותקצר היריעה להביע את
מילות הערכה על הטיפול המקצועי והשירות
המצויין שאסתי נותנת לי ולכל שאר המטופלים
באשפוז היום הראומטולוגי.
במהלך השנה האחרונה אני נזקקת לטיפול
ממשך במסגרת אשפוז היום ותמיד היא נאותה
לעזור לטפל ולתמוך גם אם העומס במחלקה
הוא עצום היא תמיד מוצאת את הזמן להתעניין
בשלומנו להכין לנו משהו לשתות ולהיות קשובה
לצורכנו והכל בנעימות ובסבלנות אין קץ .אשריי
בית החולים שעובדת בשורותיו אחות כמו אסתי.
שנותנת טיפול ושירות מדהים עם לב ענק.

פנימית ו'
אמי אושפזה בפנימית ו' תחת השגחתה של ד"ר הנרייט
אדלר .פגשנו אישיות רפואית אנושית ,מקצועית ,חדה,
שהייתה נכונה להקשיב בתשומת לב בכל עת ולתת מענה
מקצועי שיסייע להטיב את מצבה של אמא .זה לא ברור
מאליו .על כך אני רוצה להודות ,ולהפיץ ברבים את ההלל
על ד"ר אדלר.
........................................................................
אמי אישה מבוגרת ,חולת קורונה ,ניצולת שואה ,דמנטית,
סיעודית .ברצוני להודות לכל הצוות שעושה עבודת
קודש סביב השעון .שומרים על האנושיות ומתייחסים
ברגישות והבנה .ברצוני להודות מקרב לב לליאת האחות
האחראית שדאגה לאמי לטיפול מסור וחם באנושיות
ורגישות .ולגברת אסתר פנחסוב שדאגה לתיאום
המפגשים .תודה לכל הצוות הרופאים ,אחיות ,סניטרים
וכוח העזר .מודה מעומק הלב.

נוירולוגיה
אני מבקשת לציין את האחות אורלי ,אחות מצטיינת
ואת כוח העזר וורקה שמביאות ערך נוסף .הן חייכניות,
מקסימות ,עם גישה למטופל ,כבוד ואמפתיה.

מערך נשים ויולדות
IVF

אנחנו מבקשים להודות לכל הצוות ביחד ולחוד על הרגישות ,ההכלה,
הסבלנות .לפרופ' רזיאל ,פרופ' ויסמן ,ד"ר שלו .לאחיות ,מרגריטה,
זוהר ,וספיר ומיכל היקרות .מעבר לכל המפגשים ,הידיעה שכל החלטה
התקבלה לאחר סיכום מקצועי של מספר גורמים נתן בטחון מלא בתהליך
כולו .ליוויתם אותנו בתהליך גם פיזית וגם נפשית עם סבלנות אין קץ
ונוכחות מקצועית מרשימה .הסברים מעמיקים ,יעוץ והכוונה שעזרו לנו
לקבל החלטות .תמיד זמינים ,תמיד מסבירי פנים ,מרגיעים ומחבקים
עם כל אחד ואחת מכם זכורים לנו רגעים משמעותיים שהרגיעו ועזרו
בתהליך .תודה.

חדרי לידה

הבת שלי ילדה לפני כשבוע בשעה טובה תאומות .קשה לתאר במילים את המקצועיות והאנושיות של כלל
הצוות ,ובעיקר המיילדות בחדר הלידה בו שהינו כ –  24שעות.
המיילדות מנהלות את מהלך הלידה ,כל אחת במשמרת שלה ,יוצקות יצירתיות כל אחת בתחום הקרוב לליבה,
המיילדת אלמירה שטרחה והביאה לנו ריבת אתרוגים (יש האומרים שריבה זו מזרזת את הלידה) ,המיילדת
קטיה שבמשך שעות העניקה לנו טכניקות שונות ומגוונות של רפואה אלטרנטיבית – וכל זאת תוך כדי שיח
רך ונעים ומרגיע .וכמובן המיילדת האגדית אירנה שבסופו של דבר יילדה את הילדה במקצועיות שגרמה לי
להרגיש כל כך גאה על המקצוע שלנו – האחיות ,בזכות אירנה והטכניקה המיילדותית שנקטה בה ,ביתי ילדה
בלידה רגילה ונחסכו ממנה תפרים .לא רק זאת ,אלא בסיום תהליך הלידה דאגה אירנה שהמשפחה החדשה
תצולם ביחד עם התינוקות למזכרת ראשונה .מחלקת היולדות החדשה הינה לתפארת – אבל הסיעוד בה הוא
לב ליבו.
התינוקות עדיין מאושפזות ביילודים – אינני מכירה את הצוות שם ,אולם ניצן מלאת חוויות כל כך טובות
מהטיפול לו זוכים התינוקות היא ובעלה.
לא נותר לי אלא לומר אשרייך – שכך את מובילה את הסיעוד למצוינות ,ליצירת חווית מטופל מושלמת ,למיצוב
האחיות במרכז כמובילות כמקצועיות וכמשמעותיות .יישר כח לך אורנה צבי ולסיעוד בבית החולים וולפסון.
אני רוצה להודות לד"ר רוזנברג המקסימה ,ד"ר נועה בן שושן ,למיילדת זרימה המקסימה.

יולדות

תודה לאחות אולסיה המהממת שהצילה לי את ההנקה! תודה לאחות אנה על החיוך ולכל הצוות שטיפל בבתי.

מרפאת אם ועובר

אני מטופלת במרפאת אם ועובר ומזה תקופה ארוכה שאני מבקרת במרפאה לצורך בדיקות אישיות שלי ובכל
אותם הפעמים יוצא לי לפגוש את המזכירה גב' אילנה מנשרוב ,בכל אותם הפעמים ראיתי את התייחסות של
גב’ אילנה למטופלות ואף לצוות הרפואי .תמיד עם חיוך ואהבה לעזור לכולם.
לפני כשבוע הייתי בביקור במרפאה לביצוע אולטרסאונד ובדיקת רופא ובעודי מחכה לתור שלי פניתי לאילנה
לבקשת עזרה והיא מיד נענתה לעזור לי .אילנה עוזרת ודואגת לצוות הרפואי לשתייה חמה אוכל ובודקת שהכל
בסדר עם הרופא/ה משמח לדעת שיש אדם רגיש למטופלות ואף לצוות הרפואי.

מוקירים לעובדים

עובדים מפרגנים לצוותי מנהל ומשק על מתן שירות שמסייע לכולנו להגיש למטופלינו שירות
מקצועי ואיכותי כאחד.
ד"ר חיימוביץ ירון מבקש להביע את הערכתו לעובדת סוציאלית ,עולא אבו חלאוה .עולא גילתה
מסירות רבה ויחס יוצא מן הכלל למטופל אשר נותח במסגרת היחידה לפגיעות ספורט .מדובר
במטופל שהינו עובד זר ,אשר נפצע במסגרת עבודתו ונזקק לפיזיותרפיה ושיקום לאחר ניתוח .לאור
מעמדו ,המטופל נתקל בקשיים בירוקרטיים רבים ותודות לעולא נסתייע בידיו לממש את זכויותיו
ולקבל טיפול ראוי .כן ירבו עובדים כמותה!
אודי אוגלבו ,אח אחראי פנימית ד' :ברצוני להביע את תודתי הכנה ותודת צוות מחלקת פנימית ד'
לטכנאי חיים ששון שמלווה את מחלקת פנימית ד' מאז תקופת תחילת הקורונה.
חיים עובד מקצועי ואיכותי ובעל סבלנות ואורך רווח תמיד זמין ונותן מענה מהיר לכל בעיה שנתקלנו
בה חמורה ואף קלה ותמיד בסבר פנים יפות.

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.
את ההוקרות שלחו במייל ללירון לוינברגlironl@wmc.gov.il :
*ההוקרות בגיליון נבחרות מתוך תיקיית מכתבי התודה המשותפת ,וכוללות ייצוג לכל יחידה.

המשיכו בעשייה המבורכת
מלאת ההקשבה והאמפתיה ,יישר כוח!

