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ברכת יו"ר ועד הפועל
בפרוס שנת התש"ע הבאה עלינו לטובה ,ברצוני לברך את עובדי
בית החולים ומשפחותיהם ואת החולים המאושפזים
ומשפחותיהם ,בשנת בריאות ואושר .תודתינו לעובדי ביה"ח ,על
"עבודת הקודש" הנעשית במסירות כה רבה וזוכה לשבחים
מהחולים ובני משפחתם ,וכמובן מההנהלה ומחברי ועד הפועל.
עברה עלינו שנה קשה במישור הכלכלי ,אך בעזרתכם ,יכולנו
להתמודד עם הקשיים ללא טלטלה ,ללא פיטורי עובדים וללא
קיצוצים בשכר .אנו גאים בכם ,הינכם שותפים נאמנים לאתגרים
שהצבנו לפנינו.
עתה ,אנו עומדים בפני התחלת בניית אגף חדש ,פרויקט שידרוש
מאיתנו מאמץ עילאי בגיוס משאבים ,זאת בנוסף לתרומת הנדיב
 מר היינץ סמסון .יהי רצון שנסתייע בעזרת הקב"ה בהתגשמותמטרה זו ,לתועלת כל תושבי ירושלים .הבה נישא כולנו יחד תפילה:
"אבינו מלכנו  -שלח רפואה שלמה לחולי עמך" .אמן.
שנה טובה!
שמאי קינן ,יו"ר ועד הפועל

ברכת המנכ"ל
שלום רב,
החגים הגיעו ואנו כבר נהנים ממהדורה שלישית של העלון.
בימים אלה עוברות עלינו תמורות רבות ,הן בשל המצב
הכלכלי הקשה והן בשל הלחץ הגובר לאשפוז חולים .בתוך
כל אלה ,עובדי בית החולים מכל המגזרים מושכים יחד
בעול ונותנים את הטיפול הטוב ביותר לחולים
ומשפחותיהם .מכתבי התודה המגיעים ממשפחות החולים
משקפים את הרוח השוררת בבית החולים המאפשרת,
למרות הקשיים ,להמשיך בפעילות המבורכת .על כל זאת
נתונה תודתי לכל אחת ואחד מכם ,העושה כל אחד
בתחומו...
לפני כמה שבועות נפרדנו בצער מנשיא ביה"ח ,שופט בית
המשפט העליון )בדימוס( – יהודה כהן ז"ל ,לאחר מחלה
קשה וממושכת .רוב עובדי בית החולים לא זכו להכירו ,אך
האיש היה רב פעלים ,דור שני לניהול בית החולים ,והוא
יחסר לנו .יהי זכרו ברוך.
אני מאחל לכל אחת ואחד מכם ולמשפחותיכם ,חג שמח
ושנה טובה .מי ייתן והשנה הבאה עלינו לטובה תהיה
מבורכת מקודמתה ונחזה בבנייתו ופריחתו של בית החולים,
לרווחת כל החולים והנזקקים.
שנה טובה !
ד"ר יחזקאל קן ,מנכ"ל ביה"ח

ברכת המשנכ“ל
עובדים/עובדות ,מנהלים/מנהלות יקרים/יקרות
שנת תשס"ט הייתה שנה מפתיעה ומאתגרת ,שנה בה התחוללו
שינויים משמעותיים ונדירים בכלכלה העולמית .שינויים אלה לא
פסחו על המדינה ועל המשק הישראלי ובפרט על מערכת
הבריאות.
ביה"ח גילה איתנות וחוזק כלכלי וניהולי מרשימים הן נוכח מצב
המשק בכללותו והן ביחסי הגומלין עם הגורמים המאשפזים.
ההנהלה החילה הסכמי שכר לסקטורים השונים בביה"ח

והקפידה לשלם את מלוא קצובת ההבראה ,ביגוד ותמריץ.
הצלחת ביה"ח תלויה בכם העובדים/ות ,והמנהלים/ות .אני מאמינה
גדולה בכם ורוצה להודות לכל אחד ואחד מכם על העשייה
המבורכת ועל הטיפול המסור וללא תנאים ,תוך מחויבות עמוקה
לארגון בו אתם עובדים.
אני מבקשת לאחל לכולנו שנה נפלאה של המשך עשייה פורה ,של
שפע כלכלי ,והעיקר ,של בריאות טובה.
שנה טובה עם דבש בנשמה!
אורנה כהן ,משנכ"ל ביה"ח
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