
                                       

 

 'וולפסון'במרכז הרפואי ' רוטרי ישראל'ביקור נגיד 

במרכז הרפואי " הצל לבו של ילד"ביקר ביום ראשון בפרויקט , גבי אורן ,נגיד רוטרי בישראל

ד״ר יצחק  ,פגש את מנהל המרכז הרפואי, אשר נכנס לאחרונה לתפקיד, הנגיד .בחולון' וולפסון'

 .וסייר במחלקת הילדים במרכז הרפואי ברלוביץ

 .הרשות הפלסטינית ועיראק, גמביה, קניה, זנזיבר, אתיופיה, ילדים מטנזניה' וולפסון'הנגיד פגש ב

ושמע מפיו על , ר ציון חורי"ד ביקר הנגיד ביחידת טיפול נמרץ ילדים בניהולו של, במהלך ביקורו

ונגיד " הצל לבו של ילד"יו״ר  :עוד השתתפו בביקור  .הטיפול בילדים ישראלים ומרחבי העולם

ונשיא לשעבר של " הצל לבו של ילד"חבר הוועד המנהל של  ,יורם כהן ,לשעבר של רוטרי ישראל

ויקטור  אינג׳ ,נשיא לשעבר של מועדון רוטרי רמת אביב ,רפי פריאל ,יפו-מועדון רוטרי תל אביב

 .שרסיימון פי ,"הצל לבו של ילד"ומנכ״ל  משה הורן ,נשיא מועדון רוטרי חולון, שטיינברג

הצל "הגיע הנגיד גבי אורן לביקור בבית הילדים של ', וולפסון'בסיום הביקור במרכז הרפואי   

אימהות , על החיים בבית עם ילדים, אם הבית, לורה קפיף שם שמע מפי ,בחולון" ליבו של ילד

 .ומתנדבים מרחבי העולם

 ,מימיו הראשונים של הפרויקטורוטרי בינלאומי שריר עוד " הצל לבו של ילד"הקשר בין           

 .5991-99נשיא מועדון רוטרי לונדון נמנה על מקימי הארגון הישראלי בשנים , מר וולטייר פלמן

 5991-99נגיד רוטרי ישראל בשנים  פגישה שנערכה בין מר וולטייר פלמן ומר יורם כהן 

 .נלאומיהובילה להרחבת הקשר בין שני הגופים הן במישור המקומי והן במישור הבי

ר הארגון "הן המשמש כיוכיום נציגי רוטרי ישראל מאיישים את הוועד המנהל בראשות יורם כ

גבעתיים , קריית גת, בית דגן, ירושלים, רמת אביב, תל אביב, יפו, חולון: המועדונים. 2002משנת 

 .וראשון לציון משתפים פעולה

, שווייץ, צרפת, בריטניה–" הצל לבו של ילד"י רוטרי פעילים בפרויקט במישור הבינלאומי מועדונ 

את התאחדות מועדוני רוטרי באיים  המהווה RIBI .אוסטרליה וקניה, ב"ארה, רומניה, הולנד

שיתוף הפעולה בין רוטרי .הבריטים אימצה את הפרויקט וממליצה למועדונים לפעול במסגרתו

וכן ביצוע רכישות עבור  ,א במיוחד במתן מענקים לפרויקטמתבט" הצל לבו של ילד"בינלאומי ו

 .העולם הצלת ילדים מרחבי -לסיוע במטרה החשובה ', וולפסון'המרכז הרפואי 



                                       

 

 

משמאלו גבי , מימינו יורם כהן', וולפסון'ח "מנהל ביה, ר יצחק ברלוביץ"ד: במרכז –בתמונה   

 (שמואל לוי: קרדיט צילום)אורן 
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 דוברת וממונה על ההסברה

 חולון', וולפסון'המרכז הרפואי 
  

Michal Weinschel Scheinmann 
Spokesperson & Head of Communications 

  
Wolfson Medical Center, Holon 

Tel-Fax  972-3-5028844 
Wolfson on Facebook -Visit us at  

  

https://www.facebook.com/WolfsonMedicalCenter


                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 


