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עמוד 1

יו״ו מגןלחולה הרבבנימין פישר ביקר במרכז הרפואי
׳ברזילי׳ והתעדכןבמגוון החידושים המקצועיים
סיור מיוחד קיים יו״ר מגן לחולה הרב בנימין
׳ברזילי׳
׳ברזילי׳באשקלון ,שם התעדכן במהפכה שעוברת על
לציבור הדתי והחרדי.
התחומים ביניהם המהפכה בכלהנוגעלשירות
ב׳ברזילי׳ קיים הרבבנימין פישר פגישה עם ראשיהנהלת
בתחילת ביקורו
החולים ובראשם מנהל המרכז הרפואי הר״ר חזי
לוי ,וסגניו ר״ר אשי
בית
שלמון וד״ר אמיל חי,מנהלי מחלקות ביתהחולים וביניהם מנהל מערך
נחליאלי מנהל היחידה
לכירורגיה
הילדים פרופ׳ חיים ביבי ,פרופ' עודד
להריון בסיכון ר״ר סימון שנהב ,מנהל המחלקה
פהולסת ,מנהל היחידה
מילוא ,ד״ר
הנוירולוגית ר״ר רון
לינובלינה מנהלת מערך הרימות,ד״ר
פישר במרכז הרפואי

במגוון

חלמיזרולדימר מנהל היחידה
ואיילת
לאלקטרופיזיולוגיה

קירר דוברת

החרדית,ועל הקמתו של פורום עסקני
מול הנהלת המרכז הרפואילשיפור בכלכללי ההלכה
כמו בכל התחומים.

הרפואה החרדים

הרב בנימין פישר מצדוהעלה על נס את
הפעילות
פעולה שמקיים
החולים והדגיש את שיתוף
של בית

שמייעץופועל

בשבתותובמועדים
החשובהוהמקצועית

החולים
בית

עם ארגוני

החסד והרפואה.

לאחר
לחולה׳
׳ברזילי׳לבין ארגון׳מגן
הרפואי
מפגש ממושך סיכמו

הצדדים על

הפעולה בין המרכז
העמקת שיתוף

העוסק במגוון תחומים

בתחום

הייעוץבענייני רפואה.
בתום

המפגש

ברזילי
של

הממושך סייר הרב

פישרבמחלקות

החרשות

והמתחדשות

ומנהלת יחסי הציבור שלביה״ח.
ואתהמהלכיםשמובילבעוזמנהל
במהלר הפגישה שמע העסקן הרפואיויו״ר מגןלחולה הרב בנימין פישר
׳ברזילי׳ ד״ר חזי
מנכ״ל המרכז הרפואי
אודות המהפכה שעוברת על ביתהחולים במגוון רחב של תחומים.המנכ״ל
לוי :״הרב בנימין פישר עוסק
החולים בפן החזותי לצד לילות כימים בעזרהלחולים במגוון תחומי הרפואה .שמחנו לארח אותו
הרחיב על השינוי הדרסטי שנעשהבמחלקות בית
בברזילי בפן
ולערכן אותו במגוון החידושים שהונהגו
במרכז הרפואי
אבזור במכשור רפואי מתקדם
ויעיל.
המטופלים".
בברזילי בכל נושאי הדת וצרכיהקהילה המקצועי והטכנילתועלת
כמו כן ,התעדכן בשינוי שנעשה

וחזה מקרוב אחר השינויים המבורכים שנעשו בתוככי המרכז

המרכז

לוי.
הרפואיהד׳׳ר חזי

עמוד 2

יו״ר מגןלחולה
׳ברזילי׳
ביקרבמרנז הרפואי

הרבבנימין פישר

והתערנן

במגוון החירושים המקצועיים
סיור

מיוחד קייםיו״ר מגןלחולה

הרב בנימין

פישר במרכז הרפואי
באשקלון,
׳ברזילי׳
׳ברזילי׳
במגוון
התעדכן במהפכה שעוברת על
התחומים ביניהם המהפכה בכלהנוגעלשירות
לציבור הדתי והחרדי.
הרב
ב׳ברזילי׳
בנימין
קיים
בתהילת ביקורו
פישר פגישה עם ראשי הנהלת ביתהחולים
ובראשם מנהל המרכז הרפואי הר״ר חזי
לוי ,וסגניו ד״ר אשי שלמון ור״ר אמיל חי,
מנהלי מחלקות ביתהחולים וביניהם מנהל
מערךהילדים פרופ׳ חיים ביבי ,פרופ׳ עודד
נחליאלי מנהל היחידה
לכירורגיה פהולסת,
להריון בסיכון ד״ר סימון שנהב,
מנהל היחידה

שם

מילוא ,ר״ר
הנוירולוגית ר״ר רון
מנהלהמחלקה

לינובלינהמנהלת מערך הרימות ,ר״רחלמיזר
ולדימר מנהל היחידה
לאלקטרופיזיולוגיה
ואיילת קירר דוברתומנהלת יחסי הציבור של
ביה״ח.

במהלך
מגןלחולה

בשבתותובמועדים

הפגישה שמע העסקן הרפואיויו״ר
הרב בנימין פישר אודות

שעוברת על ביתהחולים
תחומים.המנכ״ל הרחיב על

במגוון
השינוי

במכשור רפואי

מתקדם
ויעיל.

במחלקות

הממושך סייר
והמתחדשות

שלברזילי

וחזה מקרוב אחר השינויים המבורכים שנעשו
נס את

בתוככי המרכז ואתהמהלכיםשמוביל בעוז

רחב של הפעילות החשובה והמקצועית של ביתהחולים
פעולה שמקיים ביתהחולים
והדגיש את שיתוף
הדרסטי

לוי.
מנהל המרכז הרפואי הד״ר חזי
לוי:
ר״ר
מנכ׳׳ל המרכז הרפואי
חזי
'ברזילי׳

המהפכה

החולים בפן החזותי לצר
שנעשהבמחלקות בית
אבזור

ופועל מול הנהלת
שמייעץ
לשיפור בכלכללי ההלכה
כמו בכל התחומים.

המרכז הרפואי

בתום

המפגש
החדשות

הרב

פישר

הרב בנימין

פישר

מצדוהעלה על

"הרב בנימין פישר עוסקלילות כימים בעזרה

עם ארגוני החסר והרפואה.

לאחר

מפגש

ממושך סיכמו

הצדדים על

לחולים במגוון תחומי הרפואה.

שמחנו לארח

הרפואי

הרפואיולעדכן

אותו במגוון

בברזילי
כמו כן ,התעדכן בשינוי שנעשה
בכל נושאי הרת וצרכיהקהילה החרדית,ועל׳ברזילי׳לבין ארגון׳מגן
לחולה׳ העוסק במגוון
תחומים בתהוםהייעוץבענייני רפואה.
הקמתו של פורום עסקני הרפואה החרדים
העמקת

שיתוףהפעולה

בין

המרכז

אותו

במרכז

החידושים שהונהגובברזילי בפן המקצועי

המטופלים״.
והטכנילתועלת

עמוד 3

ירר מגן לחולה/
ביקר

במרכז

הרב בנימין פישר.

הרפואיברזילי׳

סיור מיוחד קייםיו״רמ׳גןלחולה׳ ,הרב בנימין פישר,

׳ברזילי׳
במרכז הרפואי
באשקלון ,שם התעדכן

כמהפכה

במגוון התחומים ,ביניהם

המהפכה

׳ברזילי׳
שעוברת על
בכל הנוגעלשירותלציבור
במהלך הפגישה שמע העסקן

הדתי והחרדי.

לחולה׳,
הרפואיויו״ר׳מגן
הרב בנימין פישר ,אורות המהפכה שעוברת על ביתהחולים
במגוון רחב של תחומים.המנכ״ל הרחיב על השינוי הדרסטי
שנעשה במחלקות ביתהחולים בפן החזותי לצד אבזור
במכשור רפואי מתקדם
ויעיל.
הרב פישר מצדו העלה על

והמקצועית של ביתהחולים
שמקיים ביתהחולים

נס

והדגיש את

עם ארגוני

המפגש

הממושך סיכמו

את
הפעילות

הצדדים על

החסר

החשובה

שיתוףפעולה

והרפואה .לאחר

העמקת

שיתוף
הפעולה

׳ברזילי׳לבין ארגון׳מגן
בין המרכז הרפואי
לחולה׳ ,העוסק
במגוון תחומים בתחוםהייעוץבענייני רפואה.

לוי,
׳ברזילי׳ ,ר״ר חזי
מנכ׳׳ל המרכז הרפואי
״הרבבנימין פישר עוסקלילות
תחומי הרפואה .שמחנו לארח אותו במרכז הרפואי
ולעדכן
אותו במגוון החידושים שהונהגו
בברזילי בפן המקצועי
המטופלים״.
והטכנילתועלת
אמר בתגובה;

לחולים במגוון
כימים בעזרה
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לחילה
יו׳׳ומגן
במגוון החיחשים
המקצועייס
'בחילי׳ pvnv

מינויו פיטי ניקו נמומ הונואי
הונ

היפואי
יבדזיל«׳ ,באשקלון,

׳ברזילי/

במגוון

התחומים,

התעדכן

שם
ביניהם

המהפכה

במהפכה שעוברת על
בכל הגוגע לשירות

לציבור
ביברוילי׳
בתחילת ביקורו
הרפואי חד׳׳ר
המרכז
ובראשם מנהל
ראשי הנהלת בית החולים
חזילוי ,וסגניו ד״ר אשי שלמון רד״ר אמיל חי ,מנהלי מחלקות
בית החולים וביניהם מנחל מערך הילדים פרופי חיים ביבי ,פרופי
היחידה
עודד נחליאלי מנהל היחידהלכירורגיה פה ולסת ,מנהל
הנוירולוגית ד״ר רון
לסיכון ד״ר סימון שנהב ,מנהל המחלקה
הדימות רד״ר חלמיזר ולדימר
מילוא ,ד״ר לינוב מנחלת
מערך
מנהל היחידה
לאלקטרופיזיולוגיה.
הרב
העסקן הרפואי ויו״ר מגן לחולה
הפגישה
במהלך
שמע
בנימין
שעוברת על בית החולים במגוון
אודות
פישר
המהפכה
הדרסטי
הרחיב על השינוי
רחב של* תחומים .המנכ״ל
שנעשה
במכשור רפואי
אבזור
במחלקות בית החולים בפן החזותי ,לצד
מתקדםויעיל.
כמו כן,
הדת
שנעשה בברזילי בכל נושאי
התעדכן בשינוי
הרפואה
הקמתו של פורום עסקני
וצרכי הקהילה החרדית ,ועל
המרכז הרפואי לשיפור בכל
החרדים שמייעץ ופועל מול הנהלת
התחומים.
בשבתות ובמועדים כמו בכל
כללי ההלכה
החשובה
הרב בנימין פישר מצידו ,העלה על נס את הפעילות
שמקיים
והמקצועית של בית החולים והדגיש את שיתוף פעולה
הדתי

והחרדי.

קיים

בית החולים
לאחר
הפעולה בין

עם ארגוני
מפגש

ממושך

המרכז

המפגש

שנעשו
הרפואי

הד״ר

והרפואה.
הצדדים

הממושך

המרכז

חזילוי.

על

סייר

וחזה

ואת

הרב
מקרוב

פישר
אחר

שיתוף

העמקת

ארגון

בתחום הייעוץ בענייני

והמתחדשות של ברזילי
בתוככי

חרב

הרפואי 'ברזילי' לבין

תחומים

העוסק במגוון
בתום

החסד
סיכמו

בנימין

פישר

פגישה

עם

ימגן לחולו?,

רפואה.

במחלקות
השינויים

החדשות
המבורכים

המהלכים שמוביל בעוז מנהל

המרכז
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