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 אתם מודל לחיקוי!

 

 אחיות ואחים יקרים,

 
 

 פעילותכםאת  ומוקירים מציינים אנויום בו  ,ות הבינלאומי/שלוחה לכם ברכתי  החמה ליום האח

  סהמאבק למיגור וירובמיוחד בימים בהם כולנו מצויים בחזית  ,הדופן  ומעוררת ההשראה יוצאת

 להגנה על בריאותם ורווחתם של תושבי מדינת ישראל. םועדים להתגייסותכ ההקורונ

 

וערבות הדדית  לב אומץ נתינה, רוחאתם מוכיחים  ,משבר בריאותי עולמי, בעיצומו של גם הפעם

 החזיתות.קצועי בכל עזרה וטיפול מל פנים מאירות, לב חם וידיים מושטותופועלים ללא לאות ב

 

הוכחתם  .לגעת בנפשם של אנשיםמצליחים שוב ושוב אשר  ,התברכנו בכם אחים ואחיות  יקרים

גדושי רעיונות ומיזמים,  לנצח, ים ויודעים רוצאתם  ומטרה,שליחות ת חדור עשיה ערכית 

  . ת אדםמסירות, בשאפתנות ומתוך אהבב ,בחריצותים לטיפול ולהצלת חיים  ופועלים מחויב

  .כולולא ספק המקצוענים והטובים ביותר בסיעוד בעולם לאתם 
 

מתוך אחריות מצד  .האתגרים  העומדים בפיננו הולכים ונעשים שאפתניים ומורכבים  יותר ויותר

מחזקים  את הערכים  ות,/פועלים להעצמת תפקיד האחאחד ואהבת המקצוע מצד שני, אנו 

חיבים את  הידע, המיומנות והאוטונומיה יה הסיעודית, מריהמקצועיים עליהם מושתתת העש

  . בחולהאחות ליטול חלק חשוב ומרכזי בטיפול המקיף ולהמקצועית המאפשרים לאח 

והאחים ות ות הלימוד האקדמיות, את מספר האחיאת מספר הלומדים בתוכנימגדילים אנו 

למנף ממשיכים אנו מתקדמים.  לתאריםים הממשיכ והאחים האחיות מספר  ואת םהאקדמאי

את הפיתוח המקצועי וליצור נתיבי קריירה ברורים ומשמעותיים. מחזקים את ליבת העשייה, 

ות. במקביל, מגדילים את מספר האחיות /מרחב הפעולה ואת הסטנדרט המקצועי הנדרש מהאח

 מפתחים תחומי מומחיות חדשים. וים הקליני םהמומחיוהאחים 

 

mailto:shoshy.goldberg@moh.gov.il
mailto:shoshy.goldberg@moh.gov.il


 

 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.
shoshy.goldberg@moh.gov.il 

 *5400טלפון: 
 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
shoshy.goldberg@moh.gov.il 
Tel: * 5400  

 

העצמאי והפרופסיונלי של  ,הפוטנציאל התפקודי וזה עוד לא הכל, אנו פועלים  יחד למיצוי

בסיסיים ומפתחים קורסים -מגדילים  את מספר הלומדים בקורסים העל ות בכל התחומים./האח

  בסיסיים חדשים הנדרשים למתן מענה לצרכים המשתנים של המטופלים.-על
 

.  ואין גבול לרמת הציפיות של המערכת מאיתנו רבה עבודה עוד לנו מצפה, אחיות ואחים יקרים

. נמשיך לפיתחו השהונחכל אתגר ולהצליח בכל משימה ב לעמוד תמיד ידע בישראל הסיעוד

 שליחותנו בצורה את למלא תמידית ובחתירה במלוא העוצמה בתרומתנו למערכת הבריאות

 .ביותר הטובה

 

 אתם מהווים מודל לחיקוי

 ואין פלא שהציבור הישראלי מלא הערכה לפועלכם 

 ומרעיף עליכם אהבה.

 
 

 ,חמה בברכה

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד
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