
גיליון : 1413   שם: שירות לצמיגים גידי סטריפ    סוכן:  רימונה

שירות לצמיגים בהנהלת גידי
מבצע מחירי נטו

רח' הרצל 101 ת"א 03-6833796

קנה 4 צמיגים
שלם רק על 2 צמיגים

חדש! שירות
עד בית הלקוח

12 תשלומים
ללא ריבית והצמדה

*המחירים כוללים מע"מ + איזון והרכבה
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פרופ' חוליו ויינשטיין

קצת לפני פסח, קיבל ד"ר חוליו 
ויינשטיין, מנהל מרפאת הסוכרת 
בוולפסון ומומחה בעל שם עולמי 

במחלה - תואר פרופסור. טור אישי 
על רופא, שהוא קודם לכל אדם 

משכמו ומעלה

ילוי נאות: פרופ' חוליו ויינשטיין הוא הרופא שלי לאורך שנים, והוא גם ג
חבר שלי. אני מניח שגם אני חבר שלו, אבל את זה צריך לשאול אותו. מה 
יותר חשוב: עשרות אלפי מטופלים תושבי האזור לאורך שנים  שהרבה 

יעידו בבירור: מדובר קודם כל באדם. 
)כן,  בעולם  מהבכירים  רופא  היותו  לפני 
איש  היותו  לפני  הסוכרת,  בתחום  בעולם!( 

בתחו והמומחים  ־מקצוע שנחשב מהטובים 
מו, פרופ' ויינשטיין הוא קודם לכל איש טוב 
ניתן  צנוע ברמות שלא  נעים הליכות,  לב, 
תמיד  נעשה  בחולה  שלו  הטיפול  לתאר. 
והבהרת  מידע  הענקת  הדרכה,  בהסברים, 
תמונת המצב. לפרופ' ויינשטיין חשוב קודם 
 - לדבריו  אז  מצבו,  את  יבין  שהחולה  לכל 
ואיך.  לעשות  עליו  מה  בדיוק  יודע  החולה 
הסבלנות שלו, מאור הפנים, היכולת לדבר 
לכל אחת ואחד בגובה העיניים - וכל אלה 

־יחד עם המומחיות במגיפה האיומה שמסכ
נת )כמעט( כל אחד עלי אדמות – הפכו אותו 
זה מכבר לאיש אהוד על כל סובביו ומכריו. 

פרופ' ויינשטיין לא מכיר את המילה "לא". מעולם לא שמעתי אותו משתמש בה. 
גם כשהוא מדריך חולים שלו באיסורים שונים, הוא עושה זאת בדרך החיובית. 
במו אוזניי שמעתי אותו מבקש מאחת המטופלות שלו שהתקשתה להקפיד על 
תזונה נכונה: "קשה לך? אז תעשי את זה כי אני ביקשתי. תעשי את זה בשבילי". 
חשוב לו להבהיר למטופליו שהמחלה בה חלו מאפשרת חיים רגועים שלווים 
- בתנאי שיקפידו על מה שחובה להקפיד. גם כאשר קיבל באחרונה  ורגילים 
תואר הפרופסור, הוא הצניע לכת כהרגלו. נכון: לא נעים להיות חולה סוכרת, 
בכלל לא - אבל אם פרופ' ויינשטיין הוא הרופא שלך, אתה במקום הנכון, ותמיד.  

איציק עזרא
itzike@haaretz.co.il
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עורך ראשי: איציק עזרא
מנהלת מדיה: חלי זקן

מנהלת חשבונות ולוח: שרית וקנין
מנהל הפצה: רובי מרקאנטי

מזכירת הנהלה: שולה מסיקה
רכזת מדיה: פאני פלדורי
הנהלת חשבונות: שני קרן

מעצבת ראשית: ג'ני אשכנזי
עיצוב מערכת: לימור אהרון
 גרפיקה: אתי אשכנזי רווח, 
ויקטוריה סברדלוב, יהודית 

 אדלר, מאיה פרנקו, מלי 
אלמוזנינו, סווטה סלובודוב, 

עדי קידר, עליזה כרמי 
מפיקה: אנסטסיה טדסון

יועצי פרסום: אתי כהן, מאיר 
עלימה, מיכל צדוק, מירה גזית, 

נטע שפיר, סיון בסל, סולי זמיר, 
־עמי שלו, קרן יחזקאל, קובי אבס

טודי, רימונה לוקר, שלמה סופר
שרות לקוחות: דליה מרגולין, 

מיה גאון, רינה אמזלג, ליאת 
אשר, לימור זיתוני

מנכ״ל: אורן משעניה
מו”ל: רשת שוקן בע"מ

מייסד השקמה: שאול הרשטט
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וואטסאפ      )הודעות בלבד(

058-5020310                       

המודעות  לתוכן  אחראית  אינה  המערכת 
על  המודעות  בעיתון.  המתפרסמות 
כל  להעתיק  אין  בלבד.  המפרסם  אחריות 
חומר שהוא או חלק ממנו ללא אישור בכתב 
של המערכת. אין המערכת חייבת לקבל או 
לפרסם מודעה מכל גורם שהוא. כל זכויות 
אין  למערכת.  שמורות  והגרפיקה  העיצוב 

המערכת מחזירה כתבי יד ותמונות.

לכניסה
לאתר הבית 
באמצעות
סמארטפון 
סירקו את
הברקוד:

<< מופץ חינם בתיבות הדואר
     ב-68,400 מתוך 226,400 עותקים

משרדנו: רחוב ההסתדרות 31, 
חולון ת.ד 477, מיקוד 5810302

טלפון: 03-5020300

פניות למערכת
פקס: 03-5030607

itzike@haaretz.co.il :דוא"ל

פניות לפרסום מודעות
פקס: 03-5015469

h5020300@gmail.com :דוא"ל

חולון-אזור

מגיעים לכולם !

<< מהדורה דיגיטלית באתר הבית
www.hashikma.co.il     

פייסבוק:     "השקמה חולון"


