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החוליםבית

שנ"דרלילדים

דוברותצילופוס:
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חדשנותשלבינלאומילעוגןשלנו

הילדים.בעולםרפואית
מאזפיגדלהחולים"בית

שניבנייןנפתחובקרובשהוקם,

פיזי,חדשנותמרכזבושיהיה
מ"רב־004לאהיאהחדשנותאבל

בביתהשיחהבאופןאלאפיזיים,
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המבוג־ורפואתילדיםרפואתשל

רים

$TS1$המבוגרים$TS1$

$DN2$המבוגרים$DN2$."העתידיים

נמהשלתקציב

מיליונים
העו־תפיסתאתלעודדכדי
לם

$TS1$העולם$TS1$
$DN2$העולם$DN2$,האק־במרכזמתוכנניםהזו
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ממהמאודרחוקמינימלי,התקציב

הייתהלאזואםלהיות.שצריך

שהיומעריכהאניהקורונה,תקופת

יותר.מכובדיםתקציביםכברלנו

מיליוניכמהלנוישהראשוןבשלב

אתלהגדילהיאוהכוונהשקלים,

החדש־מרכזבהמשך".התקציב

נות

$TS1$החדשנות$TS1$

$DN2$החדשנות$DN2$ברוןאךב־2202,פיזיתייפתח
החדשנותגישתשאתמבטיחההרלב

היום.כברמאמץהחוליםבית

שותפותבברבתעשיהחברות

שלבם?לגישה

שמת־וחברותחיסוןחברות"רק

מחות

$TS1$שמתמחות$TS1$

$DN2$שמתמחות$DN2$עודהיתרנדירות.במחלות

אבלהזאת,הגישהאתמכירותלא
אותן".נכווןאנחנו
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