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תודה לכל החברים שנתנו כתף ותרמו להצלחת הערב ,תודה!!!!
דבר היו"ר והמנכ“ל

מפעילויות הדסה אינטרנשיונל ישראל

חברות וחברים יקרים,
צעד חדש לשיקום גדול

חלפה לה שנת פעילות ענפה
ונמרצת ,וברצוננו לומר  -תודה.
יישר כוחכם על הפעילות הברוכה
לטובת שיקום חיילינו פצועי צה“ל
הגיבורים.
בידיעון זה ,אנו מביאים לפניכם
ט ע ימ ות ש ל ל ק ט מפ עי לו יו ת
השנה.

"צעד חדש-הטבעת חותם" ,הינו פרוייקט בו
משולבים אריחים בהם מוטבעות כפות
רגליהם של בכירי מערכת הבטחון בהווה
ולשעבר ושל תורמים ,עם כפות רגלי פצועי
צה"ל ששוקמו וחזרו לחיים ,וכל זאת במטרה
לגייס את הכספים להקמת מרכז השיקום
לחיילים פצועים ונפגעי פעולות איבה בהדסה.

תודה על העבר וקדימה לעתיד.
אנו רוצים להביע לכל אחת ואחד
מכם באופן אישי תודה מיוחדת
להירתמותכם המרשימה לפעילות
זו.
שלכם בברכה,
דליה איציק
יו"ר

להמשך קריאה ,עבור לעמוד ..... 4
מפגשי חבר הנאמנים

אירוע הגאלה השנתי 7112

ב .....2.1 -התקיים מפגש
בביתם של אתי ורוני קוברובסקי

ער ב הג א ל ה ה ש נ ת י ה ת קי י ם בי ו ם חמ י ש י ,
 , 12.....2.1במלון דייויד אינטרקונטיננטל בתל
אביב .ההתכנסות החלה בפואייה של המלון
ובהמשך  -כניסה לאולם לישיבה סביב שולחנות.
בתכנית האמנותית הופיעה להקת "מקלט ".1
בשירי מחווה לזמר והיוצר הדגול אריק איינשטיין
ז"ל שאירחו את הזמר מיקי גבריאלוב.
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מאיר מרק
מנכ“ל

הדסה אינטרנשיונל ישראל

ב .1.2..2.1 -התקיים מפגש
בביתם של דפנה וגדעון פישר
להמשך קריאה-עבור לעמוד ....3

להמשך קריאה-עבור לעמוד .....5

חברי חבר הנאמנים-הדסה אינטרנשיונל ישראל
דליה איציק-יו"ר
אבי כץ ,אבי שנור ,אביב בושינסקי ,אביב משה ,אברהם אברמן -עו"ד ,אברהם בריסק ,אברהם (נובו) נובוגרוצקי,אברהם קוזניצקי ,אלי וגנר ,אמיר חייק ,אסף און,
אפי נווה -עו"ד ,אפרים בידרמן ,אריק גרבלסקי ,אתי לנגרמן ,ג'ואי שוובל ,דן קולר ,דניאל ספיר ,דפנה פישר-עו"ד ,הגר דגמי ,הראל ויזל ,חיים גבריאלי ,חני הורוביץ,
טרבור אסרסון-עו"ד ,יגאל חיו-מול ,יגאל מרכוס ,יגאל עמדי ,ידידיה לוונטהל-עו"ד ,יואב שמחי ,יוסי סגול ,יחיאל אקשטיין-רב ,יצחק לקס ,יקי רייסנר,
ישראל רוזנברג-עו"ד ,מוטי גנץ ,מיכאל פרידמן-ד"ר ,מלכה בינה-רבנית ,מנחם גרניט ,מתן כספי ,נתן ברק אל"מ (מיל) ,סיגל אלבאום ,צבי סנד ,ציפי לאו,
רוני קוברובסקי ,רמזי גבאי ,רמי לוי ,שאול ביטרמן ,שרגא ברוש ,שרה ארונסון ,שרי ישראלי

עמוד 1

מפגש חבר נאמנים בביתם של אתי ורוני קוברובסקי 1.7.7112 -
חבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל ישראל בראשות היו"ר דליה איציק ,התכנס בסוף השבוע שעבר למפגש ראשון של חבר
הנאמנים לשנת  .2.1בביתם של אתי ורוני קוברובסקי -חבר בחבר הנאמנים ,יחד עם חברי הנהלה ,מנהלי אגפים ומחלקות בכירים
מהמרכז הרפואי הדסה.
האירוע החל בקוקטייל מכובד בהשתתפות כ .42-חברי חבר הנאמנים ואורחים רבים.
את הערב פתחה הגב' דליה איציק יו"ר חבר הנאמנים בדברי ברכה ותודות על פעילות החברים בשנת  ..2.2מאיר מרק-מנהל הדסה
אינטרנשיונל ישראל –הציג את תכנית הפעילות המוצעת לשנת  ..2.1פרופ' זאב רוטשטיין -מנכ"ל בית החולים סקר את שנת פעילותו
הראשונה בהדסה ועדכן את הנוכחים בתכניותיו העתידיות לטובת המרכז הרפואי .מיד לאחר מכן ,חולקו תעודות הוקרה לתורמים
הגדולים לאירועי ההתרמה של שנת  . .2.2האורח המרכזי בערב היה השר לבטחון פנים  -גלעד ארדן ,שדיבר על האתגרים
והרפורמות בתפקידו כשר לבטחון פנים .בהמשך הערב נהנו האורחים מבר מתוקים וקינוחים והופעה של משה להב ,שהופיע עם
מיטב שירי ארץ ישראל .הבדרן יעקב כהן שהיה בין האורחים הצטרף גם הוא לשירה.
בין המשתתפים :ארז מלצר -יו"ר דירקטוריון הדסה ,אביב בושינסקי -מנכ"ל קרן "הישג" ,אברהם נובוגרוצקי-מנכ"ל אפריקה
ישראל ,עוה"ד ידידיה לוונטהל ,יואב שמחי-יו"ר ההסתדרות הלאומית ,נתן ברק -מפתח כיפת ברזל ואשתו צביה ,הגר דגמי,
סיגל אלבאום -מנכ"לית לנובו ובעלה ,רמי לוי ואשתו ,אשת יחסי הציבור שרי ישראלי ,הרבנית ציפי לאו והרבנית הדסה רלב"ג,
האסטרטג השיווקי אבי זיתן ורעייתו ,צביקה ברוט -מנהל הקמפיין של דונאלד טראמפ ,ד"ר ברקוביץ-רופאו האישי של ראש
הממשלה ורעייתו ,אודליה כרמון -מנכ"לית הבימה ,פרופ' ידידיה שוורץ -מהקריה האקדמית אונו ולירון יחזקאל-סמנכ"ל שיווק
ואסטרטגיה בקבוצת "תכלת".
אנשי העסקים :יגאל מרכוס ,יקי רייסנר -מנכ"ל "רייסדור" ,ד"ר מיכאל פרידמן -יו"ר זרקור ,איש הנדלן צבי סנד ,יפית רפאל,
שלומי אברשטרק ממילגם ,חיים גבריאלי-סגן יו"ר קבוצת  AONואסף און ורעייתו .כמו כן השתתפו פרופ' יורם וייס-מנהל הדסה
עין כרם ואשתו ,אורן לוי -המשנה למנכ"ל ,פרופ' אלון פיקרסקי וד"ר ליאת אפלבאום ,פרופ' חיים לוטן ואשתו ,פרופ' שמחה יגל,
פרופ' יגאל שושן ורעייתו ומנהלים ורופאים בכירים נוספים.

עמוד 7

מפגש חבר נאמנים בביתם של עוה"ד דפנה וגדעון פישר – 13.6.7112
ביוני האחרון נערך בביתם של עוה"ד דפנה וגדעון פישר ,אירוע חבר הנאמנים של הדסה בראשותה של הגב' דליה איציק שאמרה כי
"בהדסה יש סיפורים טובים והספינה מנווטת בצורה נכונה על אף שיש כאלו שמוציאים את דיבתנו רעה .איציק הזמינה לבמה את
פרופ' אחמד עיד ,מנהל המחלקה לכירורגיה כללית בבית החולים הדסה הר הצופים ,שהדליק משואה ביום העצמאות האחרון .עיד
יליד הכפר דבוריה ,הדליק את המשואה לכבודם של הרופאות והרופאים הפעילים בירושלים ופועלים להצלת חיים ולשיפור איכות
החיים של כל תושביה.
איציק בירכה את חיים גבריאלי על המינוי החדש לסגן יו"ר תנובה ואת אלי גליקמן ,מנכ"ל חברת החשמל היוצא ,על מינויו למנכ"ל צים.
פרופ' זאב רוטשטיין אמר בבדיחות כי "גליקמן יחשמל את צים".
פרופ' זאב רוטשטיין ,מנהל בית החולים הדסה ,סיפר בהתרגשות כיצד לאחר התפטרות הרופאים בתחילת החודש ,התקשר לד"ר יוסי
לאבר ,רופא בבי"ח מרכזי לילדים חולי סרטן בארה"ב ,ואמר לו "יוסי אתה נקרא לדגל" .מתי? שאל לאבר והשאיר משפחה ,עלה למטוס
ובתוך מספר ימים כבר ערך ביקור במחלקה בהדסה.
פרופ' רוטשטיין אמר כי "קשה לתאר את ההתרגשות שאחזה בי כאשר הרופאים בבי"ח שיבא החליטו להתייצב ואמרו "להציל ילדים זו
שליחות ואנחנו לא ננטוש אותם" ואכן שניים מהם התייצבו כעבור ימים ספורים במחלקה".
אורח נוסף שהדסה הצילה את חייו הוא ח"כ יעקב פרי .פרי סיפר כי לאחר שנפצע בשנת  , .71.פרופ' שמאי קוטב הציל את חייו ,והוא
אושפז במשך שנה בבית החולים הדסה עין כרם ,ונקשר לאנשים ולמקום .פרי ציין כי המשבר הנוכחי נוגע מאוד לליבו וכמי שעמד
שנים רבות בראש חבר הנאמנים של בי"ח שיבא ,הוא בטוח שהדסה יצלחו את המשבר שהלך לכיוונים פחות רצויים.
השתתפו :ח"כ יעקב פרי; דליה איציק יו"ר חבר הנאמנים הדסה; עוה"ד גדעון ודפנה פישר; ארז מלצר יו"ר דירקטוריון בי"ח
הדסה; איש העסקים רמי לוי; חיים גבריאלי סגן יו"ר תנובה; רוני קוברובסקי נשיא קוקה קולה ישראל; אודרי שימרון מנכ"לית
נשות הדסה בישראל; אברהם נובוגרוצקי מנכ"ל אפריקה ישראל; אריאל קפון מנכ"ל ורידיס ישראל; אפרים בידרמן; רן בוקשפן
מנכ"ל טלרד; יזמית הנדל״ן חני הורוביץ; הרב משה קליין ,רב המרכז הרפואי הדסה; יקי רייסנר מנכ״ל רייסדור; אסף און;
שלמה פישמן; יגאל מרכוס ואחרים.

עמוד 3

בואו ונטביע יחד חותם בשיקום פצועי צה"ל ונפגעי טרור !
"צעד חדש" הינו פרויקט בו משולבים אריחים בהם מוטבעות כפות רגליהם של בכירי מערכת הביטחון בהווה ובעבר (צבא ,משטרה ,שב"כ ,מוסד
ועוד) ושל תורמים ,לצד כפות רגלי פצועי צה"ל ששוקמו וחזרו לחיים ,בדומה לשדרת הכוכבים ההוליוודית ,לראשונה בישראל .המיזם קורם עור וגידים
במטרה לגייס את הכספים להקמת מרכז השיקום לחיילים פצועים ונפגעי פעולות איבה בהדסה ,בשל מחסור במוסד מסוג זה בבירה .השדרה תמוקם
בפתח מרכז השיקום בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים ותכלול הטבעות של  .2בכירי מערכות הביטחון לדורותיו ,ו .22-אריחים של תורמים
נוספים.
בין מטביעי הרגליים מבכירי מערכת הביטחון בישראל :הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט ,משה (בוגי) יעלון ,דן חלוץ ,בני גנץ ,יעקב פרי ,תמיר פרדו ,דני
יתום ,שבתאי שביט ,גבי אשכנזי ועוד.
למעשה מדובר במרכז השיקום הראשון מסוגו בירושלים ,שנמצאת בחזית הטרור והעימות הביטחוני .עד כה הפצועים ומשפחותיהם נאלצו לקבל
טיפולי שיקום רק מחוץ לעיר ,ואין ראוי יותר מאשר לדאוג לשיקום חיילים פצועים ונפגעי פעולות הטרור.
מטרת הפרויקט מעבר לכך היא גיוס ושיתוף הקהל הרחב ,במטרה לעודד את הציבור להטביע רגליים ולתרום כספים לטובת הקמת מרכז השיקום.
המיזם קורא לציבור להטביע את חותמו בשיקום הפצועים בתרומות בסימן ח"י שקלים:



תרומה בכל סכום שהוא החל מ₪ 81-



הטבעת כף רגלו של תורם עם הטבעת כף רגלו של פצוע צה"ל או נפגע טרור$ 810111 :



תרומת אריח עם הטבעת כף רגלם של רמטכ“ל/ראש שב“כ/ראש מוסד/מפכ“ל עם פצוע צה“ל
או נפגע טרור$ 8110111 :
לפרטים ותרומותhttps://www.hadassah-hoi.org :

עמוד 4

מרכז שיקום-הדסה הר הצופים

עמוד 5

ערב הגאלה השנתי 7112
יותר מאלף אורחים נכחו בערב הגאלה של הדסה אינטרנישונל ישראל ,שהתקעיים ביום חמישי ,12.....2.1 ,במלון דייויד
אינטרקונטיננטל בתל אביב ,שכל הכנסותיו קודש למרכז השיקום לחיילים פצועים ונפגעי טרור שיוקם בבית החולים הדסה הר הצופים
בירושלים .בערב הגאלה גוייסו למעלה משישה מיליון שקלים לבניית המרכז החדש ולאבזורו בציוד החדשני ביותר.
בערב הוקרנו סרטים המתעדים את הפרוייקט החדש ” צעד חדש לשיקום גדול“ ,בו מוטבעות כף רגלו של בכיר במערכת הביטחון /
תורם ,יחד עם כף רגלו של פצוע משוקם ,באריח מיוחד שיוצב בשדרת התורמים והנבחרים בכניסה למרכז השיקום החדש בהדסה הר
הצופים .לאחר הקרנת הסרטים ,עלו לבמה הפצועים שלקחו חלק בפרוייקט ,שזכו לתשואות המשתתפים.
בין המברכים ,היו :ארז מלצר -יו “ ר דירקטוריון ביה “ ח הדסה; דליה איציק -יו “ ר הכנסת לשעבר ויו “ ר חבר הנאמנים של הדסה
אינטרנשיונל ישראל; ויעל אקשטיין-סגנית נשיא הקרן לידידות ,מהתורמים הגדולים בערב.
דליה איציק ” :אמרו לנו שלא נצליח למלא את האולם ,אבל תורמים רבים רכשו שולחנות ,ובנוסף להגעתם ,תרמו שולחנות שלמים
עבור אירוח חיילים פצועים .אנו גאים בתורמים שלנו ,שהגיעו לערב זה ,ובאו לתמוך בחיילינו הפצועים-שמגיע להם הטוב ביותר“.
בין האורחים שהגיעו :משה (בוגי) יעלון-שר הבטחון לשעבר; יעקב פרי-ראש השב“כ לשעבר; דן חלוץ-רמטכ“ל לשעבר ,ואנשי עסקים
רבים כמו :רמי לוי-בעלי רשת רמי לוי; הראל ויזל -מייסד ובעלי קבוצת פוקס; אברהם נובוגרוצקי-מנכ“ ל אפריקה ישראל; יוסי סגול-כתר
פלסטיק; אברהם קוזניצקי-יו“ ר מנרב ועוד רבים וטובים .כמובן ,נכחו בערב רופאים ,אנשי מנהלה ואחיות מביה“ ח הדסה שבאו לקחת
חלק בערב המרגש.
בתכנית האומנותית של הערב לקחו חלק להקת ”מקלט  “.1שאירחו את הזמר מיקי גבריאלוב ,בערב שכולו שירי מחווה לזמר והיוצר
הדגול-אריק איינשטיין ז“ל.
לתמונות וסרטונים אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו :הדסה אינטרנשיונל ישראל– HADASSAH INTERNATIONAL ISRAEL

תודות
תודה רבה לכולכם על היותכם חלק ממשפחת המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה-הגוף
הרפואי המוביל והאיכותי בישראל .תודה על האפשרויות שאתם מעניקים לביה“ח ,לצוותים
הרפואיים ולהדסה אינטרנשיונל ישראל-להוביל ולהטביע חותם בתחומי רפואה רבים.
אני רוצה להודות מעומק הלב לדליה איציק-יו“ ר חבר הנאמנים שלנו על שיתוף פעולה מלא,
עבודה קשה של שעות רבות-בימים ובלילות -ללא גבולות ,במסירות רבה וכמובן ,בהתנדבות
מלאה ,תודה לחברי חבר הנאמנים שתרמו בעצמם וסייעו להבאת תרומות גדולות לטובת
המטרה הנעלה.
תודה לצוות משרדי הדסה בישראל ולעומדת בראשו -אודרי שמרון ,לעוזרת האישית שלי-
איב ,לצוות ביצוע פרוייקט ” הטבעת חותם“ -אשר ארדיטי ואבי פרידמן ,למרצפות גלוסקא-
יצרני האריחים ולאיש שהגה את רעיון ” הטבעת חותם“ ומנהל את הקמפיין-גור גוט .תודה
לגלעד עדין על הנחיה מיוחדת ומכובדת בהתנדבות .תודה מיוחדת למפיקת הערב ליאור
קורן ,לבימאית דנה יסן ולכל צוות ההפקה .תודה גדולה לשרי ישראלי ולצוות המשרד קרן
ויקי אשר עושים עבודתם נאמנה ובהתנדבות מלאה .אנו מודים גם להנהלת מלון דייויד
אינטרקונטיננטל וקייטרינג פלפל בניהולו של טל ,וכמובן ללהקת מקלט  .1ומיקי גבריאלוב.
תודה לכולם על ההירתמות והנתינה .המעשים והתרומות שלכם סוללים שדרה של בריאות
ותקווה שימשיכו לסלול את הדרך הזו לחיילינו הרבים הזקוקים לכך מאוד.
מאיר מרק-מנהל הדסה אינטרנשיונל ישראל
הדסה אינטרנשיונל ישראל
קריית עין כרם ,ת.ד ,17741 .ירושלים 1117117
טל ,17-6221416 :פקס ,17-6774543 :דוא“לhiioffice@hadassah.org :
פייסבוק :הדסה אינטרנשיונל ישראל ,אתר אינטרנטHadassah International :
מאיר מרק ,מנהל הדסה אינטרנשיונל ישראל ,טל ,17-6221411 :נייד ,154-5616161 :דוא“לmmark@hadassah.org :
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