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 וועדה מייעצת בנושא 
 כתיבת הנחייה מקצועית בנושא: 
הגישה הטיפולית 
 לילד מונשם 

 



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

 הרכב הוועדה 
יושבי ראש הוועדה 
 מקצועיות להנחיות המחלקה מנהלת, גב' לימור אייזנברג

בסיעוד ואיכות כשירות מערך מנהלת, גב' טובה דוד

מרכז וסגנית הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

alikg@assuta.co.il 052-7471020אסותא מרכזים רפואייםמר גולולובוב אליק 

 veredac@szmc.org.il 050-8685025מרכז רפואי שערי צדקאחרק ורד גב' 

חברי הוועדה   (לפי סדר א’ ב’)
דוא״לפוןטלשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

 reut@wns.gov.il 054-4484582בית הספר לסיעוד וולפסוןגב' בריטשטיין רעות 

 bellabr@tlvmc.gov.il 052-4262093מרכז רפואי איכילובגב' ברכר בלה 

 yosefag@bmc.gov.il 053-7678062בית ספר ברזיליגב' גבאי יוספה 

 etig@clalit.org.il 050-8658854מרכז רפואי סורוקהגב' גדז' אתי 

 hadari.orna@clalit.org.il 052-3363997מרכז רפואי מאיררנה גב' הדרי או

 nuritha1@clalit.org.il 050-2229180מרכז רפואי קפלןינה נורית גב' הי

מרכז רפואי הדסה זנר טליה גב' וי
הר הצופים 

052-6298207dvis529@hadassah.org.il

 rvashadi@alyn.org 058-4348065ומי לילדים אליןבי"ח שיקושדי רעות גב' 

 hi_khoury@rmc.gov.il 054-4636381מרכז רפואי רמב"םגב' חיכמאת חורי 

.evgeni.yakobuvski@sheba 052-6667316ומרמרכז רפואי תל השמר יעקובובסקי יבגני 
health.gov.il 

 

 revitalco@wmc.gov.il 054-4943374מרכז רפואי וולפסוןגב' כהן רויטל 

 sarauc@assuta.co.il  054-2470620אסותא מרכזיים רפואייםגב' כהן שרה 

.marina.lifshits@sheba  052-6667873ומרמרכז רפואי תל השינה גב' ליפשיץ מר
health.gov.il 

 sapirb@hadassah.org.il 054-6515990כרםעין  הדסה לסיעוד ביה"סגב' ספיר בתאל

4  
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דוא״ל פוןטל שם הארגון פרטי ומשפחה שם 

שירותי בריאות כללית ינטל דליתגב' פ
הנהלה ראשית 

050-4057169 dalitp@clalit.org.il 

mofid@clalit.org.il 050-6264851ומרוןכללית מחוז שרון שמר קעדן מופיד 

גב' קרגיצב סבדש 
סבטלנה 

 svetlanasa@hadassah.org.il 054-7833619מרכז רפואי הדסה עין כרם

מרכז רפואי לגליל המערבי עמהגב' שחר נ
- נהריה

050-7887465 shaharn@gmc.gov.il 

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 10:00-12:30ג' 16.4.19

 13:00-15:00ג' 21.5.19

 10:30-12:30ה' 20.6.19

08:30-10:30ה' 25.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 
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וועדה מייעצת בנושא  
 כתיבת הנחייה מקצועית בנושא: 
 סטנדרט טיפולי במטופל 
 עם שוק אנפילקטי 



 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

הרכב הוועדה 

יושבי ראש הוועדה 

 מקצועיות להנחיות המחלקה מנהלת, גב' לימור אייזנברג
מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד, גב' טובה דוד

מרכזת וסגן הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןשם פרטי ומשפחה 

 Liat.Segal@sheba.health.gov.il 052-6666473ומרמרכז רפואי תל השגב' סגל ליאת 

 shadia@hadassah.org.il 050-9318798מרכז רפואי הדסה עין כרםמר אבו מוך שאדי 

(לפי סדר א’ ב’)  חברי הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןשם פרטי ומשפחה 

מרכז רפואי הדסה גב' אברך הדס 
הר הצופים 

052-4338876hadas1408@gmail.com 

 nehamaasor@gmail.com 050-6267113מחוז אשקלוןלשכת בריאות  נחמהגב' אסור 

 ruthbe@assuta.co.il 052-2220433אסותא מרכזים רפואייםגב' בן הרוש רות 

 mirig@bmc.gov.il 052-3398755בית הספר לסיעוד ברזיליגב' גבע מרים 

 yana.dror@b-zion.org.il 054-4706726בית ספר לסיעוד בני ציוןגב' דרור יאנה 

.liliane.zelikman@zafon.health  050-6243808מחוז הצפוןלשכת בריאות גב' זליקמן ליליאן
gov.il

 rachelchuri1@gmail.com 050-5044406מרכז רפואי ברזיליגב' חורי רחל 

 sawsanyassin3@hotmail.com 050-7424306י.מ.מ.ס. - נצרתבית חולים אגב' יאסין סאוסן 

 yochi.yosef@bsh.health.gov.il 050-6242685 מחוז דרוםלשכת בריאות  יוכיגב' יוסף 

 belalev5@gmail.com 050-4128745מרכז רפואי מעייני הישועהגב' לב בלה 

 dvoralu@clalit.org.il 050-2537344מרכז רפואי קפלן דבורהגב' לוזון 

 liskovichmaria@gmail.com 052-6161508מרכז רפואי בני ציוןגב' ליסקוביץ מריה 

מרכז רפואי שמיר גב' מזרחי מיכל 
(אסף הרופא) 

050-5191195rmichal67@gmail.com 

שירותי בריאות כללית גב' פינטל דלית 
הנהלה ראשית 

050-4057169dalitp@clalit.org.il 
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דוא״ל פוןטל שם הארגון פרטי ומשפחה שם 

 wnajar@walla.co.il 052-5766766מרכז רפואי פוריהמר נאג'ר ויסאם 

 050-2061042  מרכז רפואי רמב"םמר עיאש יוסף 
054-7269072 

yosif.aiash@gmail.com 

דמי לסיעוד ביה"ס אקגב' עקריש אורית 
הלל יפה 

052-8798465 oritak04@gmail.com 

ונוב גב' פרפי
ינה קטר

 kparfionov@gmail.com 050-6243711בריאות הציבור מחוז מרכז

 deganitk@gmail.com 050-8685328מרכז רפואי שערי צדקינר דגנית גב' קבל

hilaom30@gmail.com 052-5246551בית חולים השרון וחימוביץ הילהגב' ר

 borchick100@gmail.com 054-4960675ינברוןבי"ס לסיעוד שידמן בוריס שניימר 

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 13:00-15:00ה'4.4.19 

 10:30-12:30ג' 21.5.19

 10:30-12:30ד' 26.6.10

10:30-12:30ד' 24.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 

mailto:wnajar@walla.co.il
mailto:yosif.aiash@gmail.com
mailto:oritak04@gmail.com
mailto:kparfionov@gmail.com
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וועדה מייעצת בנושא
 עדכון הנחייה מקצועית בנושא:  
 הפעלת כוח עזר מיומן 
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המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

הרכב הוועדה 
יושבי ראש הוועדה 

 מקצועיות להנחיות המחלקה מנהלת, גב' לימור אייזנברג
בסיעוד ואיכות כשירות מערך מנהלת, גב' טובה דוד

מרכזת וסגנית הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

anatgonen@clalit.org.il 050-6434504מרכז רפואי סורוקהענתגב' גונן 

שירותי בריאות כללית -פנצק מיכל גב' 
הנהלה ראשית  

050-6264535 michelp@clalit.org.il 

 ב’) א’ סדר (לפי  חברי הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגוןשם פרטי ומשפחה 

 rinaya@assuta.co.il 050-7366393אסותא מרכזיים רפואייםינהגב' אורן ר

 yardenaef@clalit.org.il 050-6264795מרכז רפואי קפלןגב' אפרימי ירדנה

 ednae@wmc.gov.il 050-6296920מרכז רפואי וולפסוןדנה גב' אפשטיין ע

 tikib@tlvmc.gov.il 052-4266753מרכז רפואי איכילובגב' בן דוד תיקי 

ומי בית חולים שיקגב' בן צבי דבורה 
לילדים אלין 

054-5327516 dvora@alyn.org 

 lbenshlomo@poria.health.gov.il 050-6268537מרכז רפואי פוריהגב' בן שלמה לאה

 amal.danial@b-zion.org.il 052-4469605בני ציון מרכז רפואיאניאל אמלגב' ד

 tziontzohar@gmail.com 052-6051497מרכז רפואי שערי צדקמר דהר ציון

מרכז רפואי הדסהגב' דוכן דבורה 
הר הצופים  

054-7504956 dvord@hadassah.org.il 

fuadkd@gmail.com 052-4254245נצרת מ.מ.ס.י.בית חולים אמר דלאשה פואד 

 anatdz@research.haifa.ac.il 054-5349080וניברסיטת חיפהאענת ד"ר דרך זהבי 

 sharel@laniado.org.il 053-7516662מרכז רפואי לניאדוגב' הראל שרית

annav@shoham.health.gov.il 050-6261928מרכז רפואי שהםאנה גב' וסרמן 

 marlent@mhmc.co.il 054-9771200יני הישועהמרכז רפואי מעיגב' טהר מרלן 

 zehavage@clalit.org.il 050-7341723בית חולים השרוןונס גלאי זהבה גב' י
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דוא״ל פוןטל שם הארגון פרטי ומשפחה שם 

 mottiy@mazor.health.gov.il 052-4300321בית חולים מזורמר יעקב מוטי

 yarden.kahanov@b-zion.org.il 050-6256101בית הספר לסיעוד בני ציוןהנוב ירדן גב' כ

מרכז רפואי שמיר גב' לוי אלה 
(אסף הרופא) 

053-7346967 ellalev@asaf.health.gov.il 

 irismam@clalit.org.il 052-3450393בית רבקהגב' ממן איריס

ה גב' מעוד
שולמית

הנפש לב מרכז לבריאות
השרון  

050-6268273 shulamitm@lev-hasharon.co.il 

.yana.machluf@dorot.health  054-5389321מרכז גריאטרי דורותאנהגב' מכלוף י
gov.il 

 aamerma@clalit.org.il 052-3404814נשטייןבית לוימר מנסור עאמר 

פחה בית חולים המשינה גב' נסראוי ל
ושה הקד

054-6513511 linan@hfhosp.org 
amshe2002@gmail.com 

דמית המכללה האקגב' סילברן רחלי 
אשקלון 

054-5461059 rachel_44@walla.co.il 

 rvitals@bmc.gov.il 053-7678799מרכז רפואי ברזיליגב' סלימי רויטל 

 hana.seren@moh.gov.il 052-4790605מרכז רפואי שמואל הרופאן חנהגב' סר

שירותי בריאות כללית –גב' פרי גדלין טלי
הנהלה ראשית  

050-5233693 talipe@clalit.org.il 

 e_perez@rmc.gov.il 050-2061753מרכז רפואי רמב"םינתגב' פרץ ע

 oritku@clalit.org.il 054-4306373ינסוןמרכז רפואי בלגב' קופלמן אורית 

victoriar1@bmc.gov.il 050-5144451בית הספר לסיעוד ברזיליגב' רוזן ויקי

.orna.rachaminov@sheba.health  052-6666106ומרמרכז רפואי תל הש רנהינוב אורחמגב' 
gov.il 

 

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 13:00-15:00ה' 4.4.19

 10:30-12:30ד' 22.5.19

 10:00-12:00ד' 19.6.19

13:00-15:00ד' 24.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 

mailto:mottiy@mazor.health.gov.il
mailto:yarden.kahanov@b-zion.org.il
mailto:ellalev@asaf.health.gov.il
mailto:ellalev@asaf.health.gov.il
mailto:shulamitm@lev-hasharon.co.il
mailto:yana.machluf@dorot.health.gov.il
mailto:aamerma@clalit.org.il
mailto:linan@hfhosp.org
mailto:amshe2002@gmail.com
mailto:rachel_44@walla.co.il
mailto:rvitals@bmc.gov.il
mailto:hana.seren@moh.gov.il
mailto:talipe@clalit.org.il
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mailto:orna.rachaminov@sheba.health.gov.il



וועדה מייעצת בנושא

 כתיבת הנחייה מקצועית בנושא:  
 שמירה על כשירות מקצועית 
 של האחות באשפוז ובקהילה 




המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

הרכב הוועדה 
כשירות מקצועית באשפוז 

יושבי ראש הוועדה 

 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות, גב' לימור אייזנברג
מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד ,גב' טובה דוד

מרכזת וסגנית על מערכתית 

דוא״לטלפוןשם הארגוןשם פרטי ומשפחה 

שירותי בריאות כללית גב' רוזנברג אתי 
הנהלה ראשית 

050-6264948 Shetir@clalit.org.il 

Irisraz@clalit.org.il 054-5720528מרכז רפואי סורוקהגב' רז איריס 

מרכזת וסגנית הוועדה

דוא״לפוןטלשם הארגוןשם פרטי ומשפחה 

 h_baruch@rmc.gov.il 050-2061221מרכז רפואי רמב"םגב' כהן סבאן הגר

 yaffab@tlvmc.gov.il 052-7360479מרכז רפואי איכילובגב' בן אברהם יפה 

(לפי סדר א’ ב’)   חברי הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןשם פרטי ומשפחה 

 052-8871830sahbaa@walla.comנצרת- אי.מ.מ.ס. חולים ביתגב' אבו אלחוף סהבא

 054-4863990natalya@shoham.health.gov.ilמרכז רפואי שהםגב' אברמוביץ נטלי 

 04-6495369eti_el@clalit.org.ilמרכז רפואי העמקגב' אלנהורן אתי

 052-6668307jeny.erlich@sheba.health.gov.ilמרכז רפואי תל השומר'ניגב' ארליך ג

 050-6267360nurit.bjejinsky@b-zion.org.ilבית הספר לסיעוד בני ציוןינסקי נוריתגב' בז'ז'

מרכז לבריאות הנפש גב' בן יעקב כהן דלית
שלוותה 

050-5630844dalitco@clalit.org.il 

 lilachbe@bmc.gov.il 050-5044270מרכז רפואי ברזיליגב' בן שבת לילך 

050-2061225m_barzelay@rmc.gov.ilמרכז רפואי רמב"םגב' ברזלי מירית

בית חולים המשפחהגב' בשאראת סנאא
הקדושה  

054-7748241amshe2002@gmail.com 
sn.bisharat@yahoo.com 

 054-6344550nellydu@clalit.org.ilבית לוינשטייןגב' דורני נלי
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דוא״ל טלפון שם הארגון פחה ומששם פרטי 

פרופ' דקייזר גנץ 
פרידה

 050-54048169freda@hadassah.org.ilהאוניברסיטה העברית

 050-6515574stasz@assuta.co.ilאסותא מרכזים רפואייםמר זוסמן סטאס 

 050-6271007orit.zafrani@moh.gov.ilמרכז רפואי שמואל הרופאגב' זפרני אורית 

 053-7674030nelich@bmc.gov.ilבית הספר לסיעוד ברזיליינאשוילי נלייחגב' ח

מרכז רפואי שמירגב' יהודאי מיכל 
(אסף הרופא)  

058-5191596michaly@shamir.gov.il 

 050-6267778innay@moh.gov.ilמרכז לבריאות הנפש מזורינהגב' יוסף א

 050-6537012ortaly@mhmc.co.ilמרכז רפואי מעייני הישועהגב' יפת אורטל

050-4065870shoshy@clalit.org.ilבית חולים השרוןגב' ישי שושי 

 לגליל המערבי מרכז רפואיגב' כהן זיגל נאוה 
- נהריה

050-7887849navas@gmc.gov.il
 navaskoen@gmail.com 

 050-6268011tlivnat@poria.health.gov.ilמרכז רפואי פוריהגב' לבנת טליה

 050-8866087nana@wns.gov.ilבית הספר לסיעוד וולפסוןגב' מזור ננה

מרכז רפואי הדסה הרגב' נאטור נידאא
הצופים  

050-8573296nidaa@hadassah.org.il 

 050-5711257yoramne1@clalit.org.ilבית הספר לסיעוד קפלןמר נבו יורם

המרכז לבריאות הנפש לב'ניגב' סגלוביץ ג
השרון  

050-6267937jennyw@lev-hasharon.co.il 

 050-7975850rbarkai@laniado.org.ilמרכז רפואי לניאדורנהגב' סבח או

המכללה אקדמיתד"ר עזורי פזית 
תל אביב יפו  

050-8680272pazita@mta.ac.il 

 052-7360001navag@tlvmc.gov.ilבית הספר לסיעוד שיינברוןדמן נאוהד"ר פל

 050-8257440shoship@wmc.gov.ilמרכז רפואי וולפסוןדמן שושיגב' פרי

 050-4065206michalst2@clalit.org.ilבילינסון מרכז רפואיינמן מיכל גב' שטי

 050-8685188sarishapira@szmc.org.ilמרכז רפואי שערי צדקגב' שפירא שרי

 050-6267342janna.sheps@b-zion.org.ilמרכז רפואי בני ציוןאנהגב' שפס ג'

 050-6256142orna.timor@flim.health.gov.ilמרכז גריאטרי פלימןרנהגב' תימור או

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 09:00-12:00ד'17.4.19 
 09:00-11:30ג'28.5.19 

בבית חולים איכילוב 

 13:30-15:30ה' 4.7.19
בביה”ס שיבא 

 09:00-12:00ב' 5.8.19
בביה”ס שיבא

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 
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המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

הרכב הוועדה 
כשירות מקצועית בקהילה 

יושבי ראש הוועדה 

 מקצועיות-להנחיות-המחלקה-מנהלת, גב' לימור אייזנברג
בסיעוד-ואיכות-כשירות-מערך-מנהלת, גב' טובה דוד

מרכזת וסגנית הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

שירותי בריאות כללית גב' צימרמן פטריסיה
ומרון מחוז שרון ש

050-6263041 patriciazi@clalit.org.il 

שירותי בריאות כללית - ד”ר יריב לימור
הנהלה ראשית 

050-6262247 Limorya@clalit.org.il 

-ב’)-א’-סדר-(לפי חברי הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

שירות בריאות כלליתוחיון ריקי גב' א
מחוז דרום  

050-2031520 rikioch@clalit.org.il 

ינשטיין ד"ר גר
אורלי 

 grinstie@bgu.ac.il 052-2953934וניברסיטת בן גוריוןא

einatwi@clalit.org.il 050-6262113שירותי בריאות כלליתגב' ויזר עינת 

ד"ר ורשבסקי 
סיגלית 

החוג לסיעוד, 
וניברסיטת תל-אביב א

052-4737142 sigalwar@tauex.tau.ac.il

שירותי בריאות כללית י חנה יצחקגב' 
מחוז תל אביב 

050-6262213 hanaiz@clalit.org.il

 irinal@tlvmc.gov.il 052-7360533ינברוןבית הספר לסיעוד שיגב' לסקוב אירה 

 yaelmozes00@gmail.com 050-6136530דמי לבהמרכז האקגב' מוזס יעל 

גב' עזריה 
פמן ציפי שי

 zipish1@clalit.org.il 050-7364282שירותי בריאות כללית

 tamar.f1@meuhedet.co.il 050-6260351וחדתקופת חולים מאגב' פישמן מגן תמר 

 beckytsarfati@gmail.com 054-7789404דמית אשקלוןהמכללה האקגב' צרפתי בקי 

 koren_lilc@mac.org.il 054-7394560תמכבי שירותי בריאוגב' קורן לילך 

 minaro@clalit.org.il 050-6261210שירותי בריאות כלליתינה ד"ר רותם מ

 וחמדמר מר שחיב
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 msheabar@leumit.co.il 050-5446296ומיתקופת חולים לא
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-

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 
 09:00-12:00ד' 17.4.19

 12:00-15:30א' 2.6.19
במחוז שרון שומרון 

 09:00-12:00ב' 1.7.19
במחוז שרון שומרון 

 09:00-12:00ב' 5.8.19
בביה"ס שיבא

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 




וועדה מייעצת בנושא 


כתיבת הנחייה בנושא: 

הגדרת תפקיד של אחות 

קבלה בחדר ניתוח 



  


המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 


הרכב הוועדה 

יושבי ראש הוועדה 

 מקצועיות-להנחיות-המחלקה-מנהלת, גב' לימור אייזנברג
בסיעוד-ואיכות-כשירות-מערך-מנהלת ,גב' טובה דוד

מרכזת וסגנית הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

אחים אחיות ועמותת  יו"רגב' אדרי יעל
חדר ניתוח בישראל 

050-2061075 edri_y@rambam.health.gov.il 

מרכז רפואי לגלילזניס שמחהגב' בר
המערבי - נהריה  

050-7887814 simhab@gmc.gov.il 

-ב’)-א’-סדר-(לפיחברי הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

 leaagm1@clalit.org.il 052-8572633בית חולים השרוןגב' אגמון לאה

 albogen@clalit.org.il 052-4525901ינסוןמרכז רפואי בילגב' אלבוגן ליאת 

rachela@bmc.gov.il 053-7678421מרכז רפואי ברזילירחל כנזי גב' אש

גב' בנדרסקי 
סנה אוק

 oksanab@tlvmc.gov.il 052-4262464מרכז רפואי איכילוב

 raymondb@mhmc.co.il 052-6664252יני הישועהמרכז רפואי מעיונד גב' בר לב ריימ

 hagbi.shuli@clalit.org.il 050-6260802מרכז רפואי מאירגב' חג'בי שולי

 heskhoury@poria.health.gov.il 050-8946321מרכז רפואי פוריהמר חורי הישאם

פחה בית חולים המשגב' טאהא פלסטין 
ושה הקד

050-6990132 amshe2002@gmail.com 
fal.taha1977@gmail.com 

 ornatalt@hadassah.org.il 050-8946439הדסה הר הצופיםגב' טוב נטשה 

 lilacla@clalit.org.il 052-8387658קפלן בית הספר לסיעודגב' לגו גזיאל לילך 

 hedva.levi@sheba.health.gov.il 03-5302750ומרמרכז רפואי תל השגב' לוי חדוה 

 iris@wmc.gov.il 050-6296923מרכז רפואי וולפסוןגב' לניאדו איריס
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דוא״ל פוןטל שם הארגון פרטי ומשפחה שם 

 talp@assuta.co.il 052-4261516אסותא מרכזים רפואייםינטו טלגב' פ

kabalovi@clalit.org.il 052-2766280מרכז רפואי סורוקהגב' קבלו ויקי

מר קובטי שהין 
ונד דמא

מרכז רפואי שמיר 
(אסף הרופא) 

050-5191279 admunds@asaf.health.gov.il 

 nataliako@bmc.gov.il 054-7769285בית הספר לסיעוד ברזילי'נסקי נטליגב' קוזווצ

 e_raviv@rmc.gov.il 052-8961424מרכז רפואי רמב"םגב' קרן רביב עינב

 diana_r@clalit.org.il 050-6262359מרכז רפואי קפלןאנהדיגב' רם 

 ina.shtarkman@b-zion.org.il 054-4741895בני ציון מרכז רפואיקמן אינהגב' שטר

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 10:30-12:30ה' 4.4.19

 09:00-14:00ד' 29.5.19
במרכז רפואי רמב"ם

 09:00-14:00ב' 24.6.19
במרכז רפואי וולפסון

10:30-12:30ה' 25.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 
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וועדה מייעצת בנושא 


כתיבת הנחייה בנושא: 

קידום בריאות 

במטופל נפגע נפש 




המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

הרכב הוועדה 
יושבי ראש הוועדה 

 מקצועיות-להנחיות-המחלקה-מנהלת, גב' לימור אייזנברג
בסיעוד-ואיכות-כשירות-מערך-מנהלת, גב' טובה דוד

מרכזת וסגן הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

שירותי בריאות כללית – תמירהגב' חפץ 
הנהלה ראשית 

050-6260497 thefetz@clalit.org.il 

 wkashua@clalit.org.il 050-6781155ומרוןת מחוז שרון שכללימר קשוע ואסים 

-ב’)-א’-סדר-(לפי  חברי הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגון פרטי ומשפחהשם 

 sharonaet@tlvmc.gov.il 052-4266812מרכז רפואי איכילובונה גב' אבן טוב שר

 bayalon@clalit.org.il 052-6877703הנפש גהה מרכז לבריאותגב' אילון בקי

 yehudit.bloch@bsh.health.gov.il 050-6267691דרום זבריאות הציבור מחוגב' בלוך יהודית 
blochye@gmail.com

גב' בן הרוש 
אודליה 

 odeliabe1@clalit.org.il 050-8946165קפלן בית הספר לסיעוד

oritbn@mazor.health.gov.il 050-4004668הנפש מזור מרכז לבריאותגב' בן נפתלי אורית

גב' גולדשטיין 
אנג'ליקה 

בית ספר לסיעוד
ע"ש א. וולפסון  

054-7506965 angela@wns.gov.il 

 lydiadeek@nazhosp.com 054-6693477תס. נצרמ.מ.י.בית חולים אגב' דיק לידיא 

.indrey.donets@sheba.health 054-5599385ומרמרכז רפואי תל השאנדרי  ונץ'מר ד
gov.il

 

 tamard@mhmc.co.il 050-7655004יני הישועהמרכז רפואי מעיינו תמי דנגב' 

 h_yoffe@rambam.health.gov.il 052-6630277מרכז רפואי רמב"םגב' יופה הלנה
h_yoffe@rmc.gov.il 

 yafa_k@clalit.org.il 054-5797220מרכז רפואי קפלן יפהגב' כהן 

פשהנמרכז לבריאות גב' לוי שרית
באר יעקב  

054-4883610 saryt.levi@moh.gov.il 
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דוא״ל טלפון שם הארגון פרטי ומשפחה שם 

libi@mazor.health.gov.il 050-6280822הנפש מזור מרכז לבריאותגב' מור ליבי
גב' אילייב

מרגריטה  
margaritailyayev@gmail.com 052-6881237מרכז רפואי ברזילי

 melniko@tauex.tau.ac.il 054-7696350וניברסיטת תל אביבאד"ר מלניקוב סמיון 
בית הספר לסיעוד ברזיליגב' סוקולוב לילי

אשקלון  
052-2297997 lilis@bmc.gov.il 

הנפש לב מרכז לבריאותסנתאוגב' נוימן 
השרון  

052-2470432 osnatn@lev-hasharon.co.il 

 ypolivoda@leumit.co.il 050-7529286ומיתקופת חולים לאגב' פוליבודה יעל 
ypolivoda@leumit.co.il 

 p_ilan@hotmail.com 052-6446553מרכז רפואי הדסה עין כרםמר פרץ אילן
ilanp@hadassah.org.il

גב' פליישמן 
סילביה 

 silviafl@clalit.org.il 050-6264891ומרון כלליתמחוז שרון ש

 liora.tzadoc@moh.gov.il 050-6267645הנפש באר-שבע בריאות ליאורהגב' צדוק 
loratza@gmail.com 

דמי לסיעודבית הספר האק אירהגב' שרון 
הלל יפה  

052-8974397 iras@hy.health.gov.il 

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 10:30-12:30ב' 29.4.19

 12:00-14:00ה' 30.5.19

 10:30-12:30ה' 27.6.19

08:30-10:30ד' 24.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 

mailto:libi@mazor.health.gov.il
mailto:margaritailyayev@gmail.com
mailto:melniko@tauex.tau.ac.il
mailto:lilis@bmc.gov.il
mailto:osnatn@lev-hasharon.co.il
mailto:ypolivoda@leumit.co.il
mailto:ypolivoda@leumit.co.il
mailto:p_ilan@hotmail.com
mailto:ilanp@hadassah.org.il
mailto:silviafl@clalit.org.il
mailto:liora.tzadoc@moh.gov.il
mailto:loratza@gmail.com
mailto:iras@hy.health.gov.il



וועדה מייעצת בנושא

כתיבת הנחייה מקצועית בנושא:  

תפקיד האחות בטיפול 

במטופל עם שבץ מוחי 







המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 


הרכב הוועדה 

 יושבי ראש הוועדה

 מקצועיות-להנחיות-המחלקה-מנהלת, גב' לימור אייזנברג
בסיעוד-ואיכות-כשירות-מערך-מנהלת, גב' טובה דוד

מרכז וסגנית הוועדה 

דוא״לטלפוןשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

 d_rozenfeld@rmc.gov.il 050-2061972מרכז רפואי רמב"ם דימטרי זנפלדמר רו

.nna.Vidershain@sheba.health 052-6666173ומרמרכז רפואי תל השינה גב' אוסטרוביץ א
gov.il

 
 

-ב’)-א’-סדר-(לפי  חברי הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגוןפרטי ומשפחה שם 

naomia@shoham.health.gov.il 050-9094120מרכז רפואי שהםעמיגב' אבורוס נ
גב' אבו אלחוף 

סהבא 
בית חולים נצרת 

ס. נצרת י.מ.מ.א
052-8871830 nurs_inc01@nazhosp.com 

ronitil@clalit.org.il 050-4733421מרכז רפואי קפלןוניתגב' אילסר ר
simab1@bmc.gov.il 053-7678624מרכז רפואי ברזילי אשקלוןגב' בניאל סימה 

 asutka1@gmail.com 052-6528116בני ציוןבית הספר לסיעוד גב' גלר אסיה 
 luizad@tlvmc.gov.il 052-4266730מרכז רפואי איכילובגב' דדבייב לואיזה 

 liz_d@clalit.org.il 054-2630099 בית הספר לסיעוד קפלןגב' דדון ליז 
yosefad@bmc.gov.il 053-7678512בית ספר לסיעוד ברזיליגב' דיין יוספה

 sarish@poria.health.gov.il 054-4656895מרכז רפואי פוריהסנדרהגב' הריש 
mindyw@szmc.org.il 050-9774449מרכז רפואי שערי צדקינדיינגר מגב' ויל

מרכז רפואי לגליל המערבי, גב' יהודה מלכה
ה נהרי

050-7887890 malkay@gmc.gov.il           

 ylevi434@gmail.com 052-3400813ינברוןבית הספר לסיעוד שימר לוי יוסי 
 nitza@clalit.org.il 054-2471155נשטייןבית לויגב' סגל ניצה 
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דוא״ל פוןטל שם הארגון פרטי ומשפחה שם 

 vadimso@clalit.org.il 052-2298433מרכז רפואי סורוקהמר סוקולסקי ודים
 miris3@clalit.org.il 050-3556798ינסוןמרכז רפואי בילגב' ספרסקי מירי 

 ronit.sarafian@moh.gov.il 054-9416777מרכז רפואי שמואל הרופאוניתגב' סרפיאן ר
 alimo@hadassah.org.il 050-9008355מרכז רפואי הדסה עין כרםמר עלי מחאמיד

a_reznik@rmc.gov.il 050-2062194מרכז רפואי רמב"םאנהזניק גב' ר
מר קיקירוב 

גבריאל 
מרכז רפואי שמיר

(אסף הרופא)  
  053-7345847 gabik@asaf.health.gov.il 

 arkeren@bgu.ac.il 052-3641812וניברסיטת בן גוריוןאגב' קרן אריאלה 

מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 09:00-11:30ב' 8.4.19

 13:00-15:00ד' 22.5.19

 13:00-15:00ד' 26.6.19

10:30-12:30ד' 31.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 
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וועדה מייעצת בנושא

כתיבת הנחייה מקצועית בנושא:  

תפקיד האחות בטיפול 

במטופל עם אפילפסיה 







המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד 

הרכב הוועדה 
יושבי ראש הוועדה 

 מקצועיות-להנחיות-המחלקה-מנהלת, גב' לימור אייזנברג
בסיעוד-ואיכות-כשירות-מערך-מנהלת, גב' טובה דוד

מרכזת וסגנית הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגון פרטי ומשפחהשם 

 y_safran@rmc.gov.il 050-2061939מרכז רפואי רמב"םגב' ספרן יעל 

 miritl@shamir.gov.il 053-7346428הרופא)(אסף  שמיר רפואי מרכזינגר מיריתגב' לז
mirit.laz@gmail.com 

-ב’)-א’-סדר-(לפי  חברי הוועדה 

דוא״לפוןטלשם הארגון פרטי ומשפחהשם 

ונוב גב' בייל יאג
ואלרי 

דמי לסיעודבית הספר האק
הלל יפה  

052-4503784 valeryb@hy.health.gov. 
ilvalbeyil@gmail.com 

בריאות הציבורגב' בן עזרא מילי 
מחוז אשקלון  

050-2678005 milibe@bmc.gov.il 

מרכז רפואי לגליל המערבי,ינהאניג גב' גרטבר
נהריה  

054-4223802 yakov07@gmail.com 

liliav@tlvmc.gov.il 054-5935014מרכז רפואי איכילובגב' ויסוצקי ליליה 
 sigalz@bmc.gov.il 053-7678587מרכז רפואי ברזיליגב' זכריה סיגל 
 atarazamir@gmail.com 052-3480897מרכז רפואי מאירגב' זמיר עטרה

ataraz@clalit.org.il 
 amm-kian-14@hotmail.com 054-7248144מרכז רפואי פוריהגב' חטיב תגריד

thativ@poria.health.gov.il 
hayay@molsa.gov.il 050-6223683וחהמשרד הרוה גב' יוסף חי

גב' יעקובוביץ' 
ניקול

 nikolya@clalit.org.il 052-2894215מרכז רפואי קפלן
nikoliya40@gmail.com 

 19miu75@gmail.com 050-6296924מרכז רפואי וולפסוןגב' כהן יעל
yaelc@wmc.gov.il 

מרכז רפואי הדסהגב' לבדקו אירנה 
הר הצופים  

052-8900024 irenam@hadassah.org. 
il19miu75@gmail.com

 anna.raizman@sheba.health.gov.il 052-6667592ומרמרכז רפואי תל השאנה גב' רייזמן 
an1305@walla.com 
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מועדי מפגשי הוועדה

שעותיוםתאריך 

 13:00-15:00ב' 29.4.19

 08:30-10:30ג' 21.5.19

 13:00-15:00ה' 27.6.19

13:00-15:00ד' 31.7.19

ת. תנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדוומם עשויים להשומיקמועדי המפגשים * 
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