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משרד
הבריאות

יותרבריאים'נחיים

וועדות מייעצות
בתחומי הנחיות מקצועיות 

 שיתלאחות ארצית רא
2021 שת מינהל הסיעודורא

 המחלקה להנחיות מקצועיות
 מינהל הסיעוד



 

 

 

 תוכן עניינים:

 פקידדרת תית להגצועקבת הנחיה מכתי
יים כים ייחודצרנה למעות האחות בלימי פעותחו

יות גולנקוקות האוחלמטן בי סרלירים חול צעש
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 מידרת תחוא הגית בנושצועקבת הנחייה מכתי
ל פוכזת טיכת מרמסכות האחות המומסות וליפע

פקיד ט ההכשרה לתדרטנעת סביבות קוד לרלאם ויי

 6

ותלימי פעא תחוית בנושצועקבת הנחיה מכתי
מך פל הנתטומל בפוטיכת במסאחריות האחות המוו

( CRRT) ך מושפי מיייתי חללל כפוטייר לכשמב
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ל אל שטנציצוי הפומינוף מיגוי לדת היועו
טרי אמערך הגרית ב/כמס/ות המוהאח
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מערך/ות בפקיד האחגוי לתדת היועו
אחריות ות ולימי פעבניית תחוטרי לאכיסיהפ

פש י הנלקום חויבשפש ואות הנ/ות בבריאחיםיים לייחוד
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 ות לימי פעפקיד ותחוגוי לתדת היועך והמש
לה מתאר הבית בקהי/ות בהאח
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 וועדה מייעצת בנושא 

דרת תפקיד ותחומייבת הנחיה מקצועית להגכת
 פעילות האחות במענה לצרכים ייחודיים 

 של צעירים חולי סרטן במחלקות האונקולוגיות



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעודהמחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדההוועדה   הרכבהרכב

 ש הוועדהש הוועדהיושבי ראיושבי רא
 גב' לימור אייזנברג - מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 גב' טובה דוד – מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 גב' קרן מקדש – מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 מרכזת וסגנית הוועדהמרכזת וסגנית הוועדה

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

050-5754095attias.irit@gmail.comביה״ס לסיעוד מאיר ד״ר עירית שוורץ אטיאס

052-6666443s_gerbi@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם ביגב׳ שימרית ג׳ר

  חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:  חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

 052-5419051tatiana.amromin@b-zion.org.ilמרכז רפואי בני ציון גב׳ אמרומין טטיאנה
 050-6264974shnurites@clalit.org.ilי בריאות כללית, מחוז שו״ששירות של נוריתגב׳ א

 050-2061189o_benyakov@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם גב׳ בן יעקב אורנה
 052-7360559michalby@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב גב׳ בר יוסף מיכל

 052-4262978marcelab@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב גב׳ ברויטמן מרסלה
 ביה״ס לאחיות ע״ש זיוה טל, ברטוב יעל גב׳

 קמפוס שיבא
052-6666363Yael.Berkman@sheba.health.gov.il 

 050-6267563LBernstein@poria.health.gov.ilמרכז רפואי פדה פוריה גב׳ ברנשטיין לבנה
 050-4048413natango@assuta.co.ilמרכז רפואי אסותא רמת החייל מר גורליק נתן

 050-7124647Nati.Gindi@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא יגב׳ גינדי-אמסלם נאת
 052-7708477osnatco@clalit.org.ilסוןמרכז רפואי בילינ גב׳ כהן אסנת

 053-7346093amiraco@shamir.gov.ilמרכז רפואי שמיר ד״ר כהן אמירה
 054-7696350melniko@tauex.tau.ac.ilאוניברסיטת תל אביב ד״ר מלניקוב סמיון
 054-5820331S_NEMTSOV@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם גב׳ נמצוב סבטלנה
 050-6821269nnaamana@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות גב׳ נעאמנה נהלא

 י בריאות כלליתשירות טל דליתגב׳ פינ
 שיתהנהלה רא

050-4057169dalitp@clalit.org.il 

 052-8402303hayar@jct.ac.ilמרכז אקדמי לב ד״ר רז חיה
 052-3866521Kerensztrigler@gmail.comמרכז רפואי שערי צדק גב׳ שטריגלר קרן
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 מועדי מפגשי הוועדה:מועדי מפגשי הוועדה:

שעותיום תאריך

09:30-12:00ג׳ 27/04/2021

12:30-15:00ג׳ 25/05/2021

12.30-15.00ג׳ 22/06/2021

12:30-15:00ג׳ 27/07/2021

 שויים להשתנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדות.מועדי המפגשים ומיקומם ע* 
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 וועדה מייעצת בנושא 
 דרתיבת הנחייה מקצועית בנושא הגכת

 תחומי פעילות וסמכות האחות המוסמכת
 מרכזת טיפול אם ויילוד

 בות קביעת סטנדרט ההכשרה לתפקידלר



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעודהמחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדההוועדה   הרכבהרכב

 ש הוועדהש הוועדהיושבי ראיושבי רא
 גב' לימור אייזנברג - מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 גב' טובה דוד – מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 גב' קרן מקדש – מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

מרכזת וסגנית הוועדה

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

 052-4262051galay@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב גב׳ גלה יעקוב

054-5481006ZAUSMERJ@clalit.org.ilמרכז רפואי מאיר גב׳ ג׳ניס זאוסמר

חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

 053-7346242angela@shamir.gov.ilמרכז רפואי שמיר גב׳ אבולוב אנגלה
 052-6166112NEHAMA3@hadassah.org.il מרכז רפואי הדסה הר הצופים לביליה נחמהגב׳ א
 050-6243354michal.eliashar@lbjr.health.gov.ilלשכת בריאות ירושלים לישר מיכלגב׳ א

 050-6267116debyb@bmc.gov.ilשקלוןלשכת בריאות א גב׳ בנאיש דבורה
 י בריאות הציבור,שירות גב׳ ברוך רוית

 משרד הבריאות
050-6242587ravit.baruch@moh.gov.il 

 050-6246726ornag@hy.health.gov.ilמרכז רפואי הלל יפה גב׳ גרינברג אורנה
 050-6267344tamar.wertheim@b-zion.org.ilמרכז רפואי בני ציון גב׳ ורטהיים תמר

 050-6263771keren.h@ziv.health.gov.ilמרכז רפואי זיול קרןגב׳ חטיא
 054-8060029Yesty@szmc.org.ilמרכז רפואי שערי צדק יגב׳ יוספוב אסת
 054-5361981hadassah.luczak@moh.health.gov.ilטיפת חלב בת שבע- בית שמש גב׳ לוזק הדסה

 054-4870592shifra@wns.gov.ilביה״ס לאחיות וולפסון ד״ר מאור שיפרה
 054-7596459Miri.Meir@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא גב׳ מאיר מירי

 050-5044640galim@bmc.gov.ilמרכז רפואי ברזילי גב׳ מרום גלי
 052-6209282MNapso@poria.health.gov.ilמרכז רפואי פדה פוריה גב׳ נבסו מריאן

7 

mailto:galay@tlvmc.gov.il
mailto:ZAUSMERJ@clalit.org.il
mailto:angela@shamir.gov.il
mailto:NEHAMA3@hadassah.org.il
mailto:michal.eliashar@lbjr.health.gov.il
mailto:debyb@bmc.gov.il
mailto:ravit.baruch@moh.gov.il
mailto:ornag@hy.health.gov.il
mailto:tamar.wertheim@b-zion.org.il
mailto:tamar.wertheim@b-zion.org.il
mailto:Yesty@szmc.org.il
mailto:hadassah.luczak@moh.health.gov.il
mailto:shifra@wns.gov.il
mailto:Miri.Meir@sheba.health.gov.il
mailto:galim@bmc.gov.il
mailto:MNapso@poria.health.gov.il


דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה
 בית הספר האקדמי לאחיות ע״שגב׳ נופר חגית

 זיוה טל, קמפוס שיבא
052-6666932Hagit.Nuphar@sheba.health.gov.il 

 בית הספר האקדמי לאחיות ע״שבגב׳ נחום מיר
 זיוה טל, קמפוס שיבא

054-3090119Merav.Nahum@sheba.health.gov.il 

 052-8438525Gila.Nahum@b-zion.org.ilביה״ס לסיעוד בני-ציון גב׳ נחום גילה
 054-2564417lana_saliba_1995@hotmail.comי נצרתביה״ח הצרפת גב׳ סליבא לנא
 052-4266933jennyf@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב גב׳ פלדמן ג׳ני
 052-3321116chanak@assuta.co.ilשדודמרכז רפואי אסותא א גב׳ קסטן חנה
 052-8541542vkrask@clalit.org.ilסוןמרכז רפואי בילינ גב׳ קרסק ויולן

 050-6266081michal.raviv@telaviv.health.gov.ilלשכת הבריאות מחוז ת״א ביב מיכלגב׳ ר
 054-4365655e_roth@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם להסון אגב׳ רוט אהרונ

 050-7215865rozara@shamir.gov.ilביה״ס לסיעוד שמיר רחמילוב רוזי גב׳
  050-3555120ziporar@hadassah.org.ilמרכז רפואי הדסה עין כרם ל ציפיגב׳ רפא

 052-6666453Zehava.Shitz@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא גב׳ שיץ זהבה
 054-2463346achiad.snir@gmail.comמרכז רפואי לניאדו גב׳ שניר אחיעד

מועדי מפגשי הוועדה:

שעותיום תאריך

09:30-12:00ד׳ 21/04/2021

12:30-15:00ה׳ 20/05/2021

09:30-12:00ה׳ 17/06/2021

12:30-15:00ד׳ 14/07/2021

 שויים להשתנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדות.מועדי המפגשים ומיקומם ע* 

8 

mailto:Hagit.Nuphar@sheba.health.gov.il
mailto:Merav.Nahum@sheba.health.gov.il
mailto:Gila.Nahum@b-zion.org.il
mailto:lana_saliba_1995@hotmail.com
mailto:jennyf@tlvmc.gov.il
mailto:chanak@assuta.co.il
mailto:vkrask@clalit.org.il
mailto:michal.raviv@telaviv.health.gov.il
mailto:e_roth@rambam.health.gov.il
mailto:e_roth@rambam.health.gov.il
mailto:ziporar@hadassah.org.il
mailto:Zehava.Shitz@sheba.health.gov.il
mailto:achiad.snir@gmail.com


 וועדה מייעצת בנושא 
 יבת הנחיה מקצועית בנושא תחומי פעילותכת

 ואחריות האחות המוסמכת בטיפול
 במטופל הנתמך במכשיר

 ( CRRT)י חליפי ממושךלטיפול כליית



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעודהמחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדההוועדה   הרכבהרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' לימור אייזנברג - מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 גב' טובה דוד – מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 גב' קרן מקדש – מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

מרכזת וסגני הוועדה

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

 050-6267342janna.sheps@b-zion.org.ilמרכז רפואי בני ציון גב׳ ג׳אנה שפס

 054-3006299michael.rashin@b-zion.org.ilבי״ס לסיעוד בני ציון שיןל ראמר מיכא

050-7515068chayabro@szmc.org.ilמרכז רפואי שערי צדק גב׳ חיה ברויאר

חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

 054-5521466alaaigbaria77@gmail.comמרכז רפואי שמיר מר אגבריה עלא
 050-9018440tamarvip@gmail.comסוןמרכז רפואי בילינ גב׳ בן חיים תמר

 052-4262636inesag@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב סהגב׳ גוטמן אינ
 050-5044834liatg@bmc.gov.ilמרכז רפואי ברזילי סקי ליאתגב׳ גולינ

 054-6957717miriamdreyer1@gmail.comמרכז רפואי שערי צדק גב׳ דרייר מרים
 058-6971150rahamimh@ziv.gov.ilמרכז רפואי זיומר הרוש רחמים

 052-3313020Vered.Tadger@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא גב׳ טדג׳ר ורד
 050-2200418jaberk@assuta.co.ilמרכז רפואי אסותא רמת החייל מר כבהא ג׳בר

 050-2676308GadiL@hy.health.gov.ilמרכז רפואי הלל יפה דימר ליברשטיין ג
 052-2269718maysa9178@hotmail.comמרכז רפואי רמב״ם גב׳ מייסא אעמר

 058-4573124H_SWAED@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם מר סאוועד חאתם
 050-8314450victoriasu@assuta.co.ilמרכז רפואי אסותא חיפה גב׳ סורה זסלבסקי ויקה

 052-3550003ayalasi@clalit.org.ilמרכז רפואי מאיר גב׳ סיבוני אילה
 050-9973570AAzize@poria.health.gov.ilמרכז רפואי פדה פוריה מר עזאיזה אחמד

050-7456274AnaFi@clalit.org.il  מרכז רפואי קפלן אנה לקוגב׳ פיא
 054-6559731Hasan.firan@gmail.comמרכז הרפואי לגלילמר פיראן חסן

 050-7806920gulnara.tsentner@b-zion.org.ilמרכז רפואי בני ציון טנר גולנרהגב׳ צנ
 052-8883192ANNAKR1@clalit.org.ilמרכז רפואי השרון גב׳ קריימרמן אנה
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מועדי מפגשי הוועדה:

שעותיום תאריך

09:30-12:00ה׳ 22/04/2021

12:30-15:00ד׳ 19/05/2021

09:30-12:00ג׳ 22/06/2021

12:30-15:00ד׳ 21/07/2021

 שויים להשתנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדות.מועדי המפגשים ומיקומם ע* 

11 



 וועדה מייעצת בנושא 
 למינוף מיצוי הפוטנציא

 של האח/ות המוסמכ/ת במערך הגריאטרי



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעודהמחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדההוועדה   הרכבהרכב

יושבי ראש הוועדהיושבי רא
 גב' לימור אייזנברג - מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 גב' טובה דוד – מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 גב' קרן מקדש – מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

מרכזת וסגנית הוועדהמרכזת וסגנית הוועדה

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

054-4863990NatalyA@Shoham.health.gov.ilמרכז רפואי שוהם טלי אברמוביץגב׳ נ

054-7038334romem@g.jct.ac.ilמרכז אקדמי לב ד״ר ענת רומם

חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):   חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

052-6801704AngelaAb@clalit.org.ilמחלקה גריאטריתגב׳ אבייב אנג׳לה
 לגריאטריה -  האגף יגב׳ אופיר רות

 משרד הבריאות
053-4316164Ruty.Ofir@moh.gov.il

050-2188504adhama@gmc.gov.ilהמרכז הרפואי לגלילל ראזק אדהםמר א
054-3113914Ella.Ben-David@clalit.org.ilמרכז רפואי מאיר להגב׳ בן דוד א

054-5534127haguit@herzoghospital.orgמרכז רפואי הרצוג גב׳ בן חיון חגית
054-4954277Ilanit_be@clalit.org.ilמרכז רפואי העמק גב׳ ברקוביץ אילנית

052-4266907zinag@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב ביץ זינהגב׳ גור
050-2063584GG_Bigelman@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם גב׳ גלר ביגלמן גלית

050-6243408diana.dvorkin@rch.health.gov.ilלשכת בריאות רחובות גב׳ דבורקין דיאנה
052-3065132olgada@tl-care.co.ilחדרה  מרכז רפואי נוף גב׳ דדוש אולגה

054-6587876ronitdan@clalit.org.ilבקהמרכז רפואי בית ר ל רוניתגב׳ דניא
 לגריאטריה - משרד  האגף ט צפידיאמנ  גב׳ הלל

 הבריאות
052-6299778tsaffy.hillel@moh.gov.il

050-6242792shir.wagman@moh.gov.ilמשרד הבריאות גב׳ ווגמן שיר
050-7878262yuliabr@assuta.co.ilמרכז רפואי אסותא סקי יוליהגב׳ וולינ

052-3344382yana@bethadar.comהדר  מרכז רפואי בית גב׳ וישנבסקי יאנה
050-6261902haziza.keren@moh.gov.ilל הרופאמרכז רפואי שמוא גב׳ חזיזה קרן
050-2588525yemimah@shamir.gov.ilביה״ס לסיעוד שמיר גב׳ חיון ימימה
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דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה
050-9955913rhala@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות גב׳ חלא רחל

052-5436316meital.rotfeld@b-zion.org.ilמרכז רפואי בני ציון גב׳ טייב רוטפלד מיטל
050-2113586ragdat@ziv.gov.ilמרכז רפואי זיו צפתדהביה רגגב׳ טר

053-7678138osnatl@bmc.gov.ilמרכז רפואי ברזילי גב׳ לוי אסנת
052-8350161Alla.Lizeachin@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא להגב׳ ליזיאקין א

050-6264667mirimi@clalit.org.ilי בריאות כללית, מחוז מרכזשירות גב׳ מירלשוילי מירי
052-6655002kMandel@poria.health.gov.ilמרכז רפואי פוריה גב׳ מנדל קרן

052-6666505Maali.Msrawa@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא ליגב׳ מסארווה מעא
050-6264535michelp@clalit.org.ilי בריאות כלליתשירות גב׳ פנצ׳ק מיכל

052-6121082rawanf@svhosp.orgי נצרתבית חולים הצרפת גב׳ פרח רואן
054-2308039tedry@poria.health.gov.ilמרכז רפואי פדה פוריה גב׳ קובי טליה

052-6605888Haidiki@clalit.org.ilמרכז רפואי הרצפלד גב׳ קישון היידי
 החוג לסיעוד, אוניברסיטת תלד״ר רוזני ויולטה

 אביב
052-9519393koifmanv@tauex.tau.ac.il

י בריאות כללית,שירות גב׳ שחניס טליה
 מחוז שו״ש 

054-7739151ShTalyaSh@clalit.org.il

054-9292579LARISAS@amalgroup.co.ilבשרון  מרכז רפואי עמל גב׳ שטרן לריסה
050-6256142orna.timor@flim.health.gov.ilמרכז רפואי פלימן חיפהימור אורנהגב׳ ת

 

מועדי מפגשי הוועדה: מועדי מפגשי הוועדה:

שעותיום תאריך

12:30-15:00ג׳ 27/04/2021

12:30-15:00ג׳ 01/06/2021

12:30-15:00ד׳ 30/06/2021

09:30-12:00ד׳ 28/07/2021

 שויים להשתנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדות.מועדי המפגשים ומיקומם ע* 
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וועדה מייעצת בנושא 
תפקיד האח/ות במערך הפסיכיאטרי לבניית 
 תחומי פעילות ואחריות ייחודיים לאחים/ות 

 בבריאות הנפש ובשיקום חולי הנפש



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעודהמחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדההוועדה   הרכבהרכב

יושבי רא ש הוועדהיושבי רא
 גב' לימור אייזנברג - מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 גב' טובה דוד – מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 גב' קרן מקדש – מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

מרכז וסגניות הוועדה מרכז וסגניות הוועדה

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה
 י בריאות כללית – מחוזשירות מר ואסים קשוע

 שו״ש
050-6781155wkashua@clalit.org.il

050-6267937jennys@lev-hasharon.co.ilהמרכז לבריאות הנפש לב השרון גב׳ ג׳ני סגלוביץ

050-6261280miri.loya@moh.health.gov.ilמרכז רפואי באר יעקב גב׳ מירי לויה

חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'): חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):   

דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

050-2062259ayaarbel@mazor.health.gov.ilמרכז רפואי מזור בל איהגב׳ אר
050-5630844dalitco@clalit.org.ilמרכז לבריאות הנפש שלוותה גב׳ בן יעקב כהן דלית

Dor@sm.health.gov.il 054-3431100  מרכז רפואי שער מנשה גב׳ דור בר נוי
050-6262979michal.arush.@pbsh.health.gov.ilלבריאות הנפש ב״ש מרכז גב׳ הרוש מיכל

050-3337605Nwigselsh@staff.haifa.ac.ilאוניברסיטת חיפה גב׳ ויזל שקד נוגה
052-7889641victory@tlvmc.gov.ilמרכז רפואי איכילוב מר יאכנין ויקטור
050-6241009irit.yaski@moh.gov.ilאגף ברה״ן - משרד הבריאות גב׳ יאסקי אירית

053-4323012ayalay@clalit.org.ilי בריאות כללית, מחוז מרכזשירות גב׳ יחיא אילה
054-4727661yafa_k@clalit.org.ilמרכז רפואי קפלן גב׳ כהן יפה

050-8434304mussam@ziv.gov.ilמרכז רפואי זיו מוסא מוחמד מר
052-6666563Yana.Meler@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי שיבא גב׳ מלר יאנה
052-2695721irissin@mazor.health.gov.ilמרכז רפואי לבריאות הנפש מזור גב׳ סין איריס

054-4568855arielsemberov@yahoo.comמרכז רפואי גההלסמברוב אריא מר
050-6253270orly.oz@moh.gov.ilהמרכז הירושלמי לבריאות הנפש גב׳ עוז אורלי
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דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה
050-2061728y_krivenko@rambam.health.gov.ilמרכז רפואי רמב״ם גב׳ קריבנקו יאנה

050-9666327hana.romi@psjer.health.gov.ilהמרכז הירושלמי לבריאות הנפש גב׳ רומי חנה
 ביה״ס האקדמי לסיעוד שמירמר שאולי משה

 (אסף הרופא)
050-7771939moshesha@shamir.gov.il

054-3174087yuliash@abr.health.gov.ilלבנאמרכז רפואי אבר גב׳ שטינברג יוליה
050-9397101dana.z1811@gmail.com  הנפש  לבריאות  המרכז הירושלמי- זיזי דנה  גב׳ בואר

052-7670924chaniy@mhmc.co.ilמרכז רפואי מעיני הישועה גב׳ יעקב חנה
050-7529286ypolivoda@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות גב׳ פוליבודה יעל

 

מועדי מפגשי הוועדה: מועדי מפגשי הוועדה:

שעותיום תאריך

12:30-15:00ד׳ 28/04/2021

09:30-12:00ה׳ 20/05/2021

09:30-12:00ד׳ 30/06/2021

09:30-12:00ה׳ 29/07/2021

 שויים להשתנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדות.מועדי המפגשים ומיקומם ע* 
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 וועדה מייעצת בנושא 
 תפקיד ותחומי פעילות האח/ות

 במתאר הבית בקהילה



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעודהמחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדההוועדה   הרכבהרכב

יושבי רא ש הוועדהיושבי רא
 גב' לימור אייזנברג - מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 גב' טובה דוד – מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

גב' קרן מקדש – מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):  חברי הוועדה (לפי סדר א' ב'):   

 דוא״לטלפוןשם הארגון שם פרטי ומשפחה

054-6952555yaela@bikurofe.co.ilביקורופא אזנקוט יעל גב׳
050-6617413irana.c@meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת אירנה כהן גב׳
050-8873642melon@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות לון מיכלא גב׳

 המרכז האקדמי רופין, החוגד״ר גרינברג קרן
 לסיעוד

050-7755251kereng@ruppin.ac.il

054-6830901ellabiron@yahoo.comמשרד הבריאות להגולדשמידט א גב׳
050-4056506hirsh_rin@mac.org.ilי בריאותמכבי שירות הירש רינת גב׳

050-6246874WatadR@hy.health.gov.ilמרכז רפואי הלל יפה באבגב׳ ותד ר
050-9955851Hagai_o@mac.org.ilי בריאותמכבי שירות חגי אולגה גב׳
050-9955913rhala@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות חלא רחל גב׳
050-6241009irit.yaski@moh.gov.il  משרד הבריאות יאסקי אירית גב׳

050-3363990ortalush.86@gmail.comמרכז רפואי לב השרון גב׳ יעקובי אורטל
050-6243185sarit.yaari@moh.gov.il  משרד הבריאות יערי שרית גב׳
050-6617419yiftah_yael@meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת יפתח יעל גב׳
052-3555087glyniska@sabarhealth.co.ilצבר רפואה כץ גלניס גב׳
050-6260440Yanam2@clalit.org.ilי בריאות, מחוז דןכללית שירות מוליאר יאנה גב׳
054-6930830tal.sappir@gmail.comצבר רפואה ספיר טל גב׳

sigal.ezra@moh.gov.il 050-6243634   משרד הבריאות ד״ר עזרא סיגל
mofid@clalit.org.il 050-6264851 י בריאות כללית, מחוז שו״ששירות מר קעדאן מופיד

052-9242853aviv.ohana@moh.gov.ilמשרד הבריאות מר אוחנה אביב
050-7965681abogaslavsky@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות לכסנדרמר בוגוסלבסקי א

050-6616935natla.v@meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת טלהגב׳ וקנין נ
050-3057431yaffa.eingal@moh.gov.il  משרד הבריאות ד״ר עין גל יפה

050-8801618malka_ptihi@meuhedet.co.ilקופת חולים מאוחדת יחי מליגב׳ פת
050-6263511LarisaRe1@clalit.org.ilי בריאות כלליתשירות גב׳ ראם לריסה

050-8999160szalait@leumit.co.ilי בריאותלאומית שירות גב׳ שירלי זלאיט
050-3833558maya_shkolnic@bethadar.comבית הדר זית מאיהגב׳ שקולניק ג
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