
 בריאותי נשים בערב השתתפו נשים מאות
’ברזילי’ הרפואי המרכז בחסות בערד ואומנותי

 המוס בידי שאורגן הערב בסהלן • ערד לנשות נערך והנאה בראות המשלב נשים ערב
אישי בסיפור סוחף וממופע המקצוע אנשי ממיטב מהרצאות הנשים נהנו ׳ברזילי׳ הרפואי
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הבאי□

 בערב השתתפו עוד מנשות מאות
אומ להנאה בריאות בין ששילב נשים
 הרפואי המרכז בידי ושאווגן נותית

׳ברזילי׳.
 נהרו כנו הערב פתיחת לפני רב זמן
 לתפוס מנת על עננו מלון לענו הנשים

 העונ את לפספס מנלי המקומות את
המותק.

 להוצאות הנשים זכו העוג נמהלך
 לתקופת הנוגעים מגוונים כנושאים

 אישי נסיפוו ממופע ונהנו לידה טרום
 העונ את נכינוו. ונגינה שיוה נליווי

 החולים נית דונות טעם נטונ הנחתה
קיוו. א׳ הגג׳

 מנכ״ל נשא הפתיחה ונוי את
 על הסניו אשו לוי חזי הד״ו ׳נוזילי׳
 לנני גם נוזילי של הידידותית הגישה
 המגזר צרכי הננת תוך החרדי המגזר
 ננוזילי שחלה והמהפכה ההלכה וכללי

זה. נתחום
 נפני פוש הרפואי המרכז מנכ״ל

 הרפואה פורום פעילות את המשתתפות
 נציגי את נתוכה כוללת אשר ננוזילי
 נדוום. הרפואה ועסקני החרדי המגזר
 הרג נואשות החרדי הרפואה פורום
 לעיתים נ׳נוזילי׳ מתכנס פלד שלמה

 שנהן ננעיות לדון מנת על קרונות
 להיתקל ומצוות תורה שומרי יכולים

 את ולמצוא הרפואה, טיפולי נמסגות
הנאותים הפתרונות

 את לוי ד״ו הדגיש שנשא נדנוים
 עומד שנואשו הרפואי הצוות מקצועיות

 חנוכת את ציין הוא ענתני. אייל פוופ׳
 מחלקת ואת הממוגנים הלידה חדרי

שר צנגן מולי ד״ר נירי המנוהלת הפגים
 רפואת נתחום כנוד של שם לעצמו כש

 פגים, מיטות 24 מציעה המחלקה הפגים.
פגים. נמרץ טיפול של מיטות 8 מתוכן

המר התחשנות את הדגיש לוי ד״ר
 כדוגמה והניא הנשים נצוכי הרפואי כז

 הארוחות. נץ נויאות חטיפי הענקת את
 דונוות מחלקת את נמיוחד ציין הוא

 א׳ הגג׳ עומדת נואשה צינור ופניות
נקשה. נכל נמסיוות שפועלת קידו,

המו ההטנות על התנשוו הנשים
 מונית שירות על החזר ליולדת, ענקות
 השחרור נמעמד לנוזילי, הגעה לצורך
 ההחלמה ננתי נוסף לילה וכן נאה מתנה

החרדיים.
 קשוי מנהל פלד, שלמה הרג
 המרכז חזון את הציג ננוזילי, הקהילה
 ואיכותי מתחשג שירות להעניק הרפואי
 ניטוי לידי שנא המצוות שומרי לצינור
מההקפדה החל נושאים של n נמגוון

 נה־ ענוו וההלכה הצניעות נושאי על
 וסידורי הנד״ץ נהשגחת אוכל גשת

 ועד ההלכה, כללי פי על שהונהגו השנת
 לנשים המוענקות השונות להטנות

 סיפרה נמחלקה הראשית האחות
המ והאווירה הצוות על למשתתפות

 כי וציינה נמחלקה השוררת שפחתית
המוענ והמגוונות השונות האפשרויות

לנשים. קות
אילין, א. הגג׳ נשא אף דנרים

 סיפרה אשר נמכני, ערד מרחנ מנהלת
 נרזילי הרפואי המרכז עם ההיכרות על

 על המשתתפות נפני נחום והמליצה
 השירותים אודות סיפרה גם היא נרזילי.

 לטו־ נמכני והותאמו שנוספו החדשים
הקהילה. נת

 מכינוד המשתתפות נהנו ננוסף
 משתתפת לכל שניתן ומשי עשיר

המ הגרילו נה הגרלה נערכה ונסיומו
מרשימים. פרסים שתתפות


