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 בתחומי הנחיות מקצועיות

 שיתלאחות ארצית רא
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 תוכן עניינים:

3קטהידה שוי ליוא: לית בנושצועקבת הנחייה מכתי ................................ 
ת /כמס/ות מו, אחדתלי מייל ידע

 ......................6דתלפקיד המיידרת תא: הגית בנושצועקבת הנחייה מכתי
לה ב הריון בקהימעקב

 ......9ת /כמס/ות המופקיד האחדרת תא: הגית בנושצועקבת הנחייה מכתי
זה יאלידש לפל חדטולת מבבק

 ............................12נת וכולתי מעות בגפעת הימניטיחות ומני באדת נועו
א עוד בנושזר מינהל הסימעת חורך הטצול 0-6אי לבגיים דלבי

 16.................................ל אל שטנציצוי הפומינוף מיגוי לדת היועוך המש
טרי אמערך הגריבת /כמס/ות המוהאח

 19....................טרי אכיסימערך הפ/ות בפקיד האחגוי לתדת היועך והמש
/ות אחיםיים לאחריות ייחודות ולימי פעבניית תחול

פש י הנלחוקום יבשפש ואות הנבברי

 ............................21/ותות האחלימי פעפקיד ותחוגוי לתדת היועך והמש
לה מתאר הבית בקהיב



 וועדה מייעצת בנושא 

 יבת הנחייה מקצועית בנושא:כת
 ליווי לידה שקטה

 על ידי מיילדת, אח/ות מוסמכ/ת



  
המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד

הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

מרכזת וסגניות הוועדה

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 מרכזת וסגניות הוועדה

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

orlybenge@gmail.com 052-6664130 מרכז רפואי שיבא  דליה אורליגב׳ בן ג

TANIAL@hymc.gov.il 052-8502266 מרכז רפואי הלל יפה  גב׳ לוי תניה

Inbal.levin@sheba.health.gov.il 054-7998996 מרכז רפואי שיבא  גב׳ לוין ענבל

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

mori.elzam@gmail.com 050-4662262 מרכז רפואי ברזילי  לזם מוריהגב׳ א

InbalKal@clalit.org.il 052-6394800 מרכז רפואי סורוקה  למליח ענבלגב׳ א

talbe@assuta.co.il 050-8523485 שדודמרכז רפואי אסותא א  ליד חלייס טלגב׳ בן וא

sharonbs@hadassah.org.il 050-5954681 מרכז רפואי הר הצופים  גב׳ בר שביט שרון

yelenago1@clalit.org.il 050-2322821 י בריאות כלליתשירות  גב׳ גולדין ילנה

kerend@shamir.gov.il 050-7777710 ביה״ס לסיעוד שמיר אסף הרופא  גב׳ דדו קרן

innadu@bmc.gov.il 050-2683333 מרכז רפואי ברזילי  סקי אינהגב׳ דובינ

ohechter@gmail.com 054-4459224 מרכז רפואי הדסה עין כרם  גב׳ הכטר אסנת

vered_idit@meuhedet.co.il 050-7563962 קופת חולים מאוחדת  גב׳ ורד עידית

Raja_Zoabi@NAZHOSP.com 053-5235233 בי״ח נצרת- אנגלי גב׳ זועבי רג׳אא

Siggalch@clalit.org.il 052-3593384 מרכז רפואי קפלן גב׳ חן סיגל

l_tetro@rmc.gov.il 050-2064192 מרכז רפואי רמב״ם  גב׳ טטרו לאה

AnatT@clalit.org.il 050-6260466 י בריאות כלליתשירות  גב׳ טרגר ענת

lebel_av@mac.org.il 052-6250240 י בריאותמכבי שירות  גב׳ לבל אביבית

 4 > חזרה לתוכן העניינים



מועדי מפגשי הוועדה:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

irenal@ruppin.ac.il 050-4905205  המרכז האקדמי רופין/
 בי״ח הלל יפה

 גב׳ לינצקי אירנה

0546661881r@gmail.com 054-6661881 מרכז רפואי מעייני הישועה  גב׳ לנגפלד רחלי

l.j.vivi@hotmail.com 050-5663882 י נצרתביה״ח הצרפת  גב׳ נג׳ם ויויאן

cndjar373@gmail.com 054-6880622 מרכז רפואי איכילוב  גב׳ נג׳ר סלין

Hagit.Nuphar@sheba.health.gov.il 052-6666932 ביה״ס לסיעוד שיבא  גב׳ נופר חגית

Liora.sabah@b-zion.org.il 050-6268202 מרכז רפואי בני ציון  גב׳ סבח ליאורה

najwan.sliman@gmail.com 052-6568002 מרכז רפואי זיו  גב' סלימאן נג'ואן

Yony_oz@yahoo.com 052-7474190 מרכז רפואי וולפסון  מר עוזרי יהונתן

adva_pl@clalit.org.il 058-4533708 מרכז רפואי העמק  גב' פולק גן אדוה

LironPo@clalit.org.il 054-2033299 מרכז רפואי כרמל  גב׳ פולק לירון

sfitussi@leumit.co.il 050-8291514 י בריאותלאומית שירות  גב׳ פיטוסי שרה

OlgaB@gmc.gov.il 054-5330740 מרכז הרפואי לגליל  גב׳ בשליקוב פרדקין
 אולגה

hilashw@clalit.org.il 050-3238071 סוןמרכז רפואי בלינ  גב׳ שוורץ הילה

pierhasch@gmail.com 054-5684786 מרכז רפואי שערי צדק  גב׳ שנייד פירחה

 מועדי מפגשי הוועדה:

שעות יום  תאריך

12.00-15.00 ד׳ 6.4.2022 

12.00-15.00 ג׳ 10.5.2022 

12.00-15.00 ה׳ 2.6.2022 

9.00-12.00 ה׳ 7.7.2022 

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

 5 > חזרה לתוכן העניינים



 וועדה מייעצת בנושא 

 יבת הנחייה מקצועית בנושא:כת
דרת תפקיד המיילדתהג

 במעקב הריון בקהילה 



  

    

המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

מרכזות וסגניות הוועדה

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 מרכזות וסגניות הוועדה

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

pmor@szmc.org.il 054-4577492 מרכז רפואי שערי צדק  ד״ר פנינה מור

kinnerets@clalit.org.il 054-2326990 סוןמרכז רפואי בלינ  גב׳ כנרת סגל

kernl@bgu.ac.il 054-4874952 אוניברסיטת בן גוריון  גב׳ לויטין קרן

yifat@midwives.org.il 052-2731224 סוןמרכז רפואי בלינ  גב׳ רובננקו יפעת

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

agassy_j@mac.org.il 054-9441561 י בריאותמכבי שירות  גב׳ אגסי ג׳ני

oranskymarina@gmail.com 052-3927544 מרכז רפואי איכילוב  מרינה סקיגב׳ אורנ

salouche@leumit.co.il 054-3662282 י בריאותלאומית שירות  לוש שרוןגב׳ א

tamarb@ziv.gov.il 050-4727792 מרכז רפואי זיו  גב׳ בודשטיין תמר

mayaba@bmc.gov.il 054-7828509 מרכז רפואי ברזילי  גב׳ בידר מיה

bittonruth@gmail.com 050-9972868 מרכז רפואי לגליל  יגב׳ ביטון רות

dganit.b1@meuhedet.co.il 052-2684060 קופת חולים מאוחדת  גב׳ בן מרגי דגנית

mayab@yvc.ac.il 054-9981106  ל, החוגמכללת עמק יזרעא
 לסיעוד

 לושין מאיהגב׳ ברנזפט א

Noga.gur-arye@b-zion.org.il 054-6604150 מרכז רפואי בני ציון  גב׳ גור אריה נגה

eyad761@hotmail.com 054-2204432 י נצרתביה״ח הצרפת  גב׳ דראושה מהא

RONITWEI@clalit.org.il 050-6380481 י בריאות כלליתשירות  גב׳ וייזר רונית

adiry@shamir.gov.il 052-8980806  ביה״ס לסיעוד שמיר אסף
 הרופא

גב׳ ורום עדי

Ortalya@clalit.org.il 052-7967676 מרכז רפואי קפלן  גב׳ יאמין אורטל

 7 > חזרה לתוכן העניינים



מועדי מפגשי הוועדה:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

osbal131@gmail.com 052-8383655 מרכז רפואי הלל יפה  גב׳ לוי אסנת

gila.nahum@b-zion.org.il 052-8438525 ביה״ס לסיעוד בני-ציון  גב׳ נחום גילה

omaimas@hymc.gov.il 052-5624111 ביה״ס לסיעוד הלל יפה  למה אומימהגב׳ סא

NetaPo@clalit.org.il 052-3003365 מרכז רפואי סורוקה  טעגב׳ פורת נ

HFTALKE@clalit.org.il 054-5705377 י בריאות כלליתשירות  גב׳ קידר טל

abigailf@hadassah.org.il 052-6986118 ביה״ס לסיעוד הדסה  אביגיל גב׳ קרא-פרידמן

revitalshi@gmail.com 050-7362857 מרכז רפואי שערי צדק  גב׳ שטרית רויטל

 מועדי מפגשי הוועדה:

שעות יום  תאריך

9.00-12.00 ד׳ 6.4.2022 

12.00-15.00 ד׳ 11.5.2022 

9.00-12.00 ד׳ 15.6.2022 

9.00-12.00 ב׳ 11.7.2022 

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

 8 > חזרה לתוכן העניינים



 וועדה מייעצת בנושא 

 יבת הנחייה מקצועית בנושא:כת
 דרת תפקיד האח/ות המוסמכ/תהג

 ליזהבקבלת מטופל חדש לדיא



  

 

המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

מרכזת וסגן הוועדה

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 מרכזת וסגן הוועדה

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

irisromach@gmail.com 052-8197609 מרכז רפואי איכילוב  גב׳ רומח איריס

shadishk@hotmail.com 054-2580352 ביה״ס לסיעוד בני ציון  מר שקור שאדי

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

i_rafailov@rmc.gov.il 054-6305116 מרכז רפואי רמב״ם  לוב אילנהגב׳ אטיאס – רפא

angela_84@walla.com 054-4227920 אפק  בוב אנג׳להגב׳ אר

e_bengigi@rmc.gov.il 054-3035130 מרכז רפואי רמב״ם  יגב׳ בן גיגי אסת

victoriat@assuta.co.il 054-7447383  מרכז רפואי אסותא רמת
 החיל

גב׳ בן יהודה ויקטוריה

silviale1@clalit.org.il 050-7921765 מרכז רפואי הרצפלד  גב׳ ברשטיין סילביה

OlegGo@shamir.gov.il 054-7979823  ביה״ס לסיעוד שמיר אסף
 הרופא

מר גולן אולג

EvgeniaG@gmc.gov.il 054-4562742 מרכז רפואי לגליל  גב׳ גולנד יבגניה

EtiG3@clalit.org.il 052-4024021 מרכז רפואי השרון  יגב׳ גיבלי את

MahaZaher@NAZHOSP.com 054-6693526 ביה״ח נצרת- אנגלי  גב׳ זהר מהא

erezh@mhmc.co.il 052-2323601 מרכז רפואי מעייני הישועה  מר חברוני ארז

nihalkh@clalit.org.il 054-9790577 י בריאות כלליתשירות  גב׳ חטיב ניהל

michalha@assuta.co.il 054-5631141  שוןמרכז רפואי אסותא רא
 לציון

 גב׳ חלק מיכל

yedidah@gmail.com 052-7710497 מרכז רפואי שערי צדק  ביגב׳ ידידה ר

LeaMi2@clalit.org.il 054-4889233 מרכז רפואי סורוקה  שווילי לאהגב׳ מיכלא

Irinam2@clalit.org.il 052-8559586 סוןמרכז רפואי בלינ  גב׳ מנישביץ אירנה

r_sokolov@rmc.gov.il 054-4889233 מרכז רפואי רמב״ם  גב׳ נעים ראדה

 10 > חזרה לתוכן העניינים



מועדי מפגשי הוועדה:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

Moran.nathan@b-zion.org.il 052-8644108 מרכז רפואי בני ציון  גב׳ נתן מורן

ahganem@poria.health.gov.il 050-9335300 מרכז רפואי פדה פוריה  גב׳ עזאם אחלאם

Tatyanat@wmc.gov.il 054-5990050 מרכז רפואי וולפסון  גב׳ צחובסקי טניה

AnnaGr@clalit.org.il 054-4601162 מרכז רפואי כרמל  גב׳ קנדל אנה

TANIAR@hymc.gov.il 050-6246901 מרכז רפואי הלל יפה  גב׳ רוטשטיין טניה

galiar@hy.health.gov.il 052-6449428 ביה״ס לסיעוד הלל יפה  בלט גליהגב׳ רוסקוב בר

louisar@ziv.gov.il 050-6227801 מרכז רפואי זיו גב׳ רוסתום לואיזה

ILANASH@clalit.org.il 053-4515441 מרכז רפואי קפלן גב׳ שניידר אילנה

tatianashe@assuta.co.il 052-3449688 שדודמרכז רפואי אסותא א  גב׳ שריפוב טטיאנה

rinataya@walla.co.il 050-3738734 פרזניוס מדיקל קר  רינה גב׳ תאיה

 מועדי מפגשי הוועדה:

שעות יום  תאריך

9.00-12.00 ב׳ 4.4.2022 

12.00-15.00 ב׳ 23.5.2022 

9.00-12.00 ד׳ 8.6.2022 

12.00-15.00 ב׳ 11.7.2022 

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

 11 > חזרה לתוכן העניינים



וועדה מייעצת בנושא 

 וועדת נאמני בטיחות ומניעת היפגעות 
 לצורך 0-6 י מכוונת בילדים בגילאיבלת

 הטמעת חוזר מינהל הסיעוד בנושא



  

  

  

 

המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

מרכזת הוועדה

יועצי הועדה:

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 מרכזת הוועדה

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

Saritsk@hadassah.org.il 052-4246237 ביה״ס לסיעוד הדסה  ט שריתקנ ד״ר שמעוני

 יועצי הועדה:
דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

ayeletg@beterem.org 0508803092 בטרם  י איילתגב' גבעת

itty.zicherman@MOH.GOV.IL 0545562197 משרד הבריאות  גב' זיכרמן איטי

shaharh@beterem.org 0544281852 בטרם  גב' חברון שחר

orlylb@beterem.org 0524368922 בטרם  גב' לביד – ברזל אורלי

zahava.romano@MOH.GOV.IL 0506243332 משרד הבריאות  גב' רומנו זהבה

galiasz@beterem.org 0524368922 בטרם  גב' שפריר – ציונוב גליה

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

iskaav@clalit.org.il 054-2183564 י בריאות כלליתשירות  זר יסכהגב׳ אביג

galita@szmc.org.il 050-8685027 מרכז רפואי שערי צדק  גב׳ אברהם גלית

dvora_av@mac.org.il 053-4224664 י בריאותמכבי שירות  גב' אברם דבורה

SmadarO@gmc.gov.il 050-7887526 מרכז רפואי לגליל  גב׳ אוקמפו סמדר

adelek@clalit.org.il 050-7352811 י בריאות כלליתשירות  יכלאת עאדלמר איכת

r_idelman@rambam.health. 
gov.il 

050-2061653 מרכז רפואי רמב״ם  גב׳ אילמן רוית

galita@bmc.gov.il 053-7678637 מרכז רפואי ברזילי  גב׳ אמוזיג גלית

ilanita@clalit.org.il 054-2558985 י בריאות כלליתשירות  גב׳ אקב אילנית

mbenshitrit@leumit.co.il 050-8999121 י בריאותלאומית שירות  גב׳ בן שיטרית מיכל
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דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

ravit.baruch@moh.gov.il 050-6242587 י בריאות הציבורשירות  גב׳ ברוך רוית

ilonab@wmc.gov.il 050-6296909 מרכז רפואי וולפסון  גב׳ ברנץ אילונה

sondosb@yvc.ac.il 052-8329262  החוג לסיעוד מכללת עמק
 ליזרעא

גב׳ בשאראת סונדוס

silvia.d1@meuhedet.co.il 054-6246019 קופת חולים מאוחדת גב' דגן סלביה

GDavid@poria.health.gov.il 050-6267532 מרכז רפואי פדה פוריה  גב׳ דוד גלית

taliad@assuta.co.il 050-6300151 שדודמרכז רפואי אסותא א  לי טליהגב׳ דניא

dafna.wirzberger@b-zion. 
org.il 

054-3170965 ביה״ס לסיעוד בני-ציון  גב׳ וירצברגר דפנה

ADIRY@shamir.gov.il 052-8980806 ביה״ס לסיעוד שמיר  גב׳ ורום עדי

Yosef.kh@ziv.gov.il 054-7468797 מרכז רפואי זיו  לד יוסףמר חא

yasmineabuleil@gmail.com 054-9227635 י נצרתביה״ח הצרפת  ללה יסמיןגב׳ חביב א

marina.kheiman@lbm. 
health.gov.il 

054-5623926 לשכת בריאות מחוז מרכז  גב׳ חיימן מרינה

inna.vaisman@sheba. 
health.gov.il 

052-6666373 מרכז רפואי שיבא  גב' יופה ויסמן אינה

batsheva.lopez@moh.health. 
gov.il 

050-6248114  טיפת חלב היובל - בית
 שמש

גב׳ לופז בת שבע

mona_a205@hotmail.com 054-9138050 מרכז רפואי רמב"ם  גב' מונה סעד

ellam@tlvmc.gov.il 052-7360696 מרכז רפואי איכילוב  להסקי אגב׳ מלינ

RinatSi@clalit.org.il 052-2491688 מרכז רפואי קפלן  גב׳ סינבל רינת

revitala@shamir.gov.il 050-5191398 מרכז רפואי שמיר  גב׳ סיפלה אפלמן רויטל

efratam@clalit.org.il 052-5908389 י בריאות כלליתשירות  גב׳ עמר אפרת

areenda@clalit.org.il 052-7435553 י בריאות כלליתשירות  גב׳ ערין דאוד

ilanitp@clalit.org.il 058-6662224 מרכז רפואי שניידר  סקי אילניתגב׳ פוזננ

a_fakhereldeen@rambam. 
health.gov.il 

050-2062272 מרכז רפואי רמב״ם  לדין עולאגב׳ פחרא

dalitp@clalit.org.il 050-4057169 י בריאות כלליתשירות  טל דליתגב׳ פינ

Psara@hadassah.org.il 050-7874877  מרכז רפואי הדסה הר
 הצופים

סו שרהגב׳ פנ

michal.raviv@telaviv.health. 
gov.il 

050-6266081 לשכת בריאות ת״א  ביב מיכלגב׳ ר

rikif848@gmail.com 054-8474874 מרכז רפואי מעייני הישועה  גב׳ רוטנבארג ריקי

estir@bmc.gov.il 050-5044776 מרכז רפואי ברזילי  גב׳ רייך אסתר

Natalia.stein@MOH.HEALTH. 
GOV.IL

050-7168627  בית- שרת גבעת חלב טיפת
 שמש

טליהגב׳ שטיין נ

saritsha@clalit.org.il 054-2240929 י בריאות כלליתשירות  גב׳ שרעבי שלום שרית

14 > חזרה לתוכן העניינים



 

 מועדי מפגשי הוועדה:מועדי מפגשי הוועדה:

שעות יום  תאריך

12.00-15.00 ד׳ 18.5.2022 

11.00-14.00 ד׳ 29.6.2022 

12.00-15.00 ה׳ 14.7.2022 

 ספטמבר-דצמבר: תאריך סופי יפורסם בהמשך

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

 המשך וועדת היגוי למינוף מיצוי 
 ל של האח/ות המוסמכ/תהפוטנציא

 במערך הגריאטרי



  

 

 

 

  

 

המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

מרכזת וסגנית הוועדה

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 מרכזת וסגנית הוועדה

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

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

NatalyA@Shoham.Health. 
gov.il

054-4863990 מרכז רפואי שוהם  טלי אברמוביץ׳גב׳ נ

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

AngelaAb@clalit.org.il 052-6801704 מרכז רפואי קפלן  גב׳ אבייב אנג׳לה

Ruty.Ofir@MOH.GOV.IL 053-4316164  לגריאטריה - משרד האגף
 הבריאות

 יגב׳ אופיר רות

adhama@gmc.gov.il 050-2188504 המרכז הרפואי לגליל ל ראזק אדהםמר א

Ella.Ben-David@clalit.org.il 054-3113914 מרכז רפואי מאיר  להגב׳ בן דוד א

.haguit@herzoghospital.org 054-5534127 מרכז רפואי הרצוג  גב׳ בן חיון חגית

Ilanit_be@clalit.org.il 054-4954277 מרכז רפואי העמק  גב׳ ברקוביץ אילנית

zinag@tlvmc.gov.il 052-4266907 מרכז רפואי איכילוב  ביץ זינהגב׳ גור

GG_Bigelman@rambam. 
health.gov.il 

050-2063584 מרכז רפואי רמב״ם  גב׳ גלר ביגלמן גלית

diana.dvorkin@rch.health. 
gov.il 

050-6243408 לשכת בריאות רחובות  גב׳ דבורקין דיאנה

olgada@tl-care.co.il 052-3065132 חדרה מרכז רפואי נוף  גב׳ דדוש אולגה

ronitdan@clalit.org.il 054-6587876 בקהמרכז רפואי בית ר  ל רוניתגב׳ דניא

tsaffy.hillel@MOH.GOV.IL 052-6299778  לגריאטריה - משרד האגף
 הבריאות

 ט צפידיאמנ גב׳ הלל

shir.wagman@moh.gov.il 050-6242792 משרד הבריאות  גב׳ ווגמן שיר

yuliabr@assuta.co.il 050-7878262 מרכז רפואי אסותא  סקי יוליהגב׳ וולינ

yana@bethadar.com 052-3344382 הדר מרכז רפואי בית  גב׳ וישנבסקי יאנה
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דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

haziza.keren@MOH.GOV.IL 050-6261902 ל הרופאמרכז רפואי שמוא  גב׳ חזיזה קרן

yemimah@shamir.gov.il 050-2588525 ביה״ס לסיעוד שמיר  גב׳ חיון ימימה

rhala@leumit.co.il 050-9955913 י בריאותלאומית שירות  גב׳ חלא רחל

meital.rotfeld@b-zion.org.il 052-5436316 מרכז רפואי בני ציון  גב׳ טייב רוטפלד מיטל

ragdat@ziv.gov.il 050-2113586 מרכז רפואי זיו צפת דהביה רגגב׳ טר

osnatl@bmc.gov.il 053-7678138 מרכז רפואי ברזילי  גב׳ לוי אסנת

Alla.Lizeachin@sheba.health. 
gov.il 

052-8350161 
052-6668504 

מרכז רפואי שיבא  להגב׳ ליזיאקין א

mirimi@clalit.org.il 6264667 050 י בריאות כלליתשירות  גב׳ מירלשוילי מירי

kMandel@poria.health.gov.il 052-6655002 מרכז רפואי פוריה  גב׳ מנדל קרן

Maali.Msrawa@sheba.health. 
gov.il

052-6666505 מרכז רפואי שיבא  ליגב׳ מסארווה מעא

michelp@clalit.org.il 050-6264535 י בריאות כלליתשירות  גב׳ פנצ׳ק מיכל

rawanf@svhosp.org 052-6121082 י נצרתבית חולים הצרפת  גב׳ פרח רואן

tedry@poria.health.gov.il 054-2308039 מרכז רפואי פדה פוריה  גב׳ קובי טליה

Haidiki@clalit.org.il 052-6605888 מרכז רפואי הרצפלד  גב׳ קישון היידי

koifmanv@tauex.tau.ac.il 052-9519393  החוג לסיעוד, אוניברסיטת
 תל אביב

ד״ר רוזני ויולטה

ShTalyaSh@clalit.org.il 054-7739151 י בריאות כלליתשירות  גב׳ שחניס טליה

LARISAS@AMALGROUP.CO.IL 054-9292579 בשרון מרכז רפואי עמל  גב׳ שטרן לריסה

orna.timor@FLIM.HEALTH. 
GOV.IL 

050-6256142 מרכז רפואי פלימן חיפה ימור אורנהגב׳ ת
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 וועדה מייעצת בנושא 

המשך וועדת היגוי לתפקיד האח/ות
במערך הפסיכיאטרי לבניית תחומי 
 פעילות ואחריות ייחודיים לאחים/ות 
 בבריאות הנפש ובשיקום חולי הנפש



  

  

 

    
  

 

המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

מרכז וסגניות הוועדה

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

 גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 מרכז וסגניות הוועדה

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

wkashua@clalit.org.il 050-6781155 י בריאות כלליתשירות  מר ואסים קשוע

jennys@lev-hasharon.co.il 050-6267937  המרכז לבריאות הנפש לב
 השרון

גב׳ ג׳ני סגלוביץ׳

miri.loya@MOH.HEALTH.GOV.IL 050-6261280 מרכז רפואי באר יעקב  גב׳ מירי לויה

Dor@sm.health.gov.il 054-3431100 מרכז רפואי שער מנשה  ד״ר דור בר נוי

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

ayaarbel@mazor.health.gov.il 050-2062259 מרכז רפואי מזור  בל איהגב׳ אר

dana.z1811@gmail.com 050-9397101  לבריאות המרכז הירושלמי
 הנפש

- זיזי דנה גב׳ בואר

dalitco@clalit.org.il 050-5630844  מרכז לבריאות הנפש
שלוותה  גב׳ בן יעקב כהן דלית

michal.arush.@pbsh.health.gov.il 050-6262979 לבריאות הנפש ב״ש מרכז  גב׳ הרוש מיכל

Nwigselsh@staff.haifa.ac.il 050-3337605 אוניברסיטת חיפה  גב׳ ויזל שקד נוגה

victory@tlvmc.gov.il 052-7889641 מרכז רפואי איכילוב  מר יאכנין ויקטור

irit.yaski@moh.gov.il 050-6241009  אגף ברה״ן - משרד
הבריאות  גב׳ יאסקי אירית

ayalay@clalit.org.il 053-4323012 י בריאות כלליתשירות  גב׳ יחיא אילה

chaniy@mhmc.co.il 052-7670924 מרכז רפואי מעיני הישועה  גב׳ יעקב חנה

yafa_k@clalit.org.il 054-4727661 מרכז רפואי קפלן  גב׳ כהן יפה

mussam@ziv.gov.il 050-8434304 מרכז רפואי זיו  מוסא מוחמד מר

Yana.Meler@sheba.health.gov.il 052-6666563 מרכז רפואי שיבא  גב׳ מלר יאנה
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דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

irissin@mazor.health.gov.il 052-2695721  מרכז רפואי לבריאות הנפש
מזור  גב׳ סין איריס

arielsemberov@yahoo.com 054-4568855 מרכז רפואי גהה לסמברוב אריא מר

orly.oz@moh.gov.il 050-6253270  המרכז הירושלמי לבריאות
 הנפש

גב׳ עוז אורלי

ypolivoda@leumit.co.il 050-7529286 י בריאותלאומית שירות  גב׳ פוליבודה יעל

y_krivenko@rambam.health.gov.il 050-2061728 מרכז רפואי רמב״ם  גב׳ קריבנקו יאנה

hana.romi@psjer.health.gov.il 050-9666327  המרכז הירושלמי לבריאות
 הנפש

גב׳ רומי חנה

moshesha@shamir.gov.il 050-7771939  ביה״ס האקדמי לסיעוד
 שמיר )אסף הרופא(

מר שאולי משה

yuliash@abr.health.gov.il 054-3174087 לבנאמרכז רפואי אבר  גב׳ שטינברג יוליה
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וועדה מייעצת בנושא 

המשך וועדת היגוי לתפקיד ותחומי 
 פעילות האח/ות במתאר הבית בקהילה 



  

  

  

 

  

המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
הוועדה הרכב

יושבי ראש הוועדה

חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(:   

 המחלקה להנחיות מקצועיות מינהל הסיעוד
 הוועדה הרכב

 ש הוועדהיושבי רא
 גב' טובה דוד – מ"מ מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות

 גב' קרן מקדש – מ"מ מנהלת מערך כשירות ואיכות בסיעוד

גב' תמר קינן – מ"מ מנהלת מערך סטנדרטים ונהלים בסיעוד

 חברי הוועדה )לפי סדר א' ב'(: 

דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

aviv.ohana@MOH.GOV.IL 052-9242853 משרד הבריאות  מר אוחנה אביב

yaela@bikurofe.co.il 054-6952555 ביקורופא  אזנקוט יעל גב'

irana.c@meuhedet.co.il 050-6617413 קופת חולים מאוחדת  אירנה כהן גב'

melon@leumit.co.il 050-8873642 י בריאותלאומית שירות  לון מיכלא גב'

abogaslavsky@leumit.co.il 052-9242853 י בריאותלאומית שירות  לכסנדרמר בוגוסלבסקי א

kereng@ruppin.ac.il 050-7755251  המרכז האקדמי רופין, החוג
 לסיעוד

ד"ר גרינברג קרן

ellabiron@yahoo.com 054-6830901 קופת חולים מאוחדת  להגולדשמידט א גב'

hirsh_rin@mac.org.il 050-4056506 י בריאותמכבי שירות  הירש רינת גב'

natla.v@meuhedet.co.il 050-6616935 קופת חולים מאוחדת  טלהגב' וקנין נ

Rababwatad@gmail.com 
WatadR@hy.health.gov.il 

050-6246874 מרכז רפואי הלל יפה  באבגב' ותד ר

Hagai_o@mac.org.il 050-9955851 י בריאותמכבי שירות  חגי אולגה גב'

rhala@leumit.co.il 050-9955913 י בריאותלאומית שירות  חלא רחל גב'

irit.yaski@moh.gov.il 050-6241009 משרד הבריאות  יאסקי אירית גב'

ortalush.86@gmail.com 050-3363990 מרכז רפואי לב השרון  גב' יעקובי אורטל

sarit.yaari@MOH.GOV.IL 050-6243185 משרד הבריאות  יערי שרית גב'

yiftah_yael@meuhedet.co.il 050-6617419 קופת חולים מאוחדת  יפתח יעל גב'

glyniska@sabarhealth.co.il 052-3555087 צבר רפואה  כץ גלניס גב'

Yanam2@clalit.org.il 050-6260440 י בריאות כלליתשירות  מוליאר יאנה גב'

tal.sappir@gmail.com 054-6930830 צבר רפואה  ספיר טל גב'

sigal.ezra@MOH.GOV.IL 050-6243634 משרד הבריאות  ד"ר עזרא סיגל
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דוא״ל טלפון שם הארגון  שם פרטי ומשפחה

yaffa.eingal@MOH.GOV.IL 050-3057431 משרד הבריאות  ד"ר עין גל יפה

malka_ptihi@meuhedet.co.il 050-8801618 קופת חולים מאוחדת  יחי מליגב' פת

Inbalbal@assuta.co.il 052-6668279 אסותא עד הבית  גב' ענבל בלס ברון

mofid@clalit.org.il 050-6264851 י בריאות כלליתשירות  מר קעדאן מופיד

LarisaRe1@clalit.org.il 050-6263511 י בריאות כלליתשירות  גב' ראם לריסה

riki.aharoni@MOH.GOV.IL 054-5222463 משרד הבריאות  גב' ריקי אהרוני

szalait@leumit.co.il 050-8999160 י בריאותלאומית שירות  גב' שירלי זלאיט

maya_shkolnic@bethadar.com 050-3833558 בית הדר  זית מאיהגב' שקולניק ג

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