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בוגר/ת יקר/ת

בית הספר שלנו חוגג  100שנים!
בית הספר שלנו" ,בית הספר לאחיות של הסתדרות מדיצינית הדסה" נוסד בישראל בשנת
 1918כחלק מחזונה של הנרייטה סאלד ,מייסדת ארגון נשים ציוניות הדסה להביא מזור
ורווחה לאזורנו .הארגון הציב לעצמו יעד מרכזי להקים תשתית טיפולית וממסדית לטיפול
בכלל אוכלוסיית הארץ ללא קשר לדת ,מוצא או השתייכות פוליטית ,כשתחילת פעילותו
התבססה על אנשי מקצוע מתנדבים מחו"ל .בהמשך זוהה הצורך בהכשרת אנשי מקצוע
מקומיים והארגון הקים את ביה"ס הראשון לאחיות בארץ ,ביה"ס לאחיות ע"ש הנרייטה
סאלד של הדסה.
משך שנותיו נודע ביה"ס בראשוניות ,יצירתיות ,והקמת תכניות פורצות דרך .מאז ,משך מאה
שנים רוויות אתגרים חברתיים ומקצועיים מהקמת המדינה ,קליטת עליה ,הקמת המרכז
הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית התפתח בית הספר .היום הוא אחד מבתי הספר של
הפקולטה לרפואה ,שמפעיל תכניות לתואר בוגר מוסמך ודוקטורט חדשניות ,כמו גם תכניות
הכשרה על בסיסית ,מקיים קשרים מקצועיים ואקדמיים בינלאומיים ,מוביל מחקרים פורצי
דרך בתחומי התמחות מגוונים וייחודיים ומעורב בתהליכי פתוח מקצועיים ארציים
ובינלאומיים .בית הספר הכשיר אלפי אחים ואחיות בדגש על אנושיות ,מצוינות ומנהיגות
ובמהלך השנים תפסו הבוגרים עמדות מפתח במערכת הבריאות וזכו להכרה והוקרה כולל
פרס ישראל.
בשנת המאה לביה"ס שלנו אנחנו מתכננים לכבד את העבר תוך התבוננות לעתיד במספר
דרכים ואירועים שהמרכזי בהם הוא כנס בוגרים שבו יחברו הדורות הוותיקים של בית הספר
שחוו את הצמתים המשמעותיים של המדינה והמקצוע ,עם הדורות הצעירים ,עתיד הסיעוד
ומערכת הבריאות בארץ .האירוע יכלול גם ארוחה חגיגית ,מצגת בנושא "בית ספרנו בן
מאה" והופעת אומן אורח .בכירים בחברה הישראלית ובמערכת הבריאות יכבדו אותנו
בנוכחותם.
נשמח לפגוש אותך ואת חבריך למחזור באירוע זה.
כדי שנוכל לעדכן אותך בפרטי האירוע ולהיעזר בך לקידומו ,אנא שלח פרטי קשר אל גב
גבי בר זכאי ,יו"ר הוועדה המארגנת ראה פרטים במודעה המצורפת.
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