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  2014המצטיינים לשנת 



 ר אולגה גריסקו "ד
 רופאה בכירה

 'דבמחלקה פנימית  

 מצטיינים 
 2014לשנת  

  .ובראומטולגיה  בפנימית מומחיות בעלת

  יכולה ובעלת יסודית ,חרוצה ,אמינה רופאה

 .גבוהה אבחון

 המשפחות ,המטופלים עם טוב קשר יוצרת

  מדריכה ,בנוסף .והסיעודי הרפואי והצוות

   .לשבח ראויה בצורה סטודנטים

 של הצעיר לדור לחיקוי מודל מהווה
 .הרופאים

  
 



 עובד מצטיין
 משרד הבריאות  

 2014לשנת  

 רדמן'אליעזר צ 
 מנהל עבודה חשמל

 במחלקה הטכנית 
 שם ,מערכתית ראיה מגלה .וחרוץ מקצועי

  אווירת יוצר .השירות שיפור על דגש

  היטב מתפקד .ורגועה חיובית עבודה

 בכל יעילים פתרונות ונותן לחץ במצבי

  מזמנו  מקדיש  .נדרש אליה משימה

 כתף נותן ,העבודה לשעות מעבר האישי

 ,אחריותו בתחום  שאינם בתחומים גם
 .הפנים על חיוך עם תמיד ותמיד

 



 ר אשרף אבו רמילה"ד
 רופא מתמחה
 מחלקת ילדים

 עובד מצטיין
 משרד הבריאות  

 2014לשנת  

מתעדכן על בסיס , בעל ידע מקצועי מעולה

.  קבוע תוך עדכון עמיתים וסטודנטים

מתפקד היטב בכל מצב כולל מצבי לחץ 

מחפש תמיד  .  תוך מתן דוגמא אישית

י  "מוערך מאוד ע. לעזור ולתרום עוד
 .  ההורים והילדים המטופלים, עמיתיו

 .בולט ביחסו האישי לילדים



 גלית אמוזיג
 אחות אחראית מחלקת ילדים

 מצטיינים 
 2014לשנת  

  ובחירום ברגיעה הצוות את מובילה

  שקט מתוך פועלת ,מופתי באופן

  מצומצם אדם כוח למרות .נפשי

  לקיחת תוך המטלות בכל עומדת
   .אישית דוגמא ומתן יוזמה
  מקצועית ויכולת רב ידע בעלת
 .דופן יוצאת

 



 מן'דוד  תורג
 קצין בטחון. ס

 מצטיינים 
 2014לשנת  

 דוגמא נותן .מאוד גבוהה במקצועיות ניכר

 וניהול לחצים  ,בעיות מול בהתמודדות אישית

 על שמירה תוך ,ובחירום בשגרה אירועים

   .המרכז בטחון

 והתנהגות מאוד גבוהה שירות תודעת בעל
    .כאחד ומקצועי אנושי  .למופת אישית



 חיה אבינועם
 ראש צוות ומדריכה קלינית

 'מחלקה פנימית ד 

 מצטיינים 
 2014לשנת  

  גם מתפקדת .נרחב מקצועי ידע בעלת

 כף של אומדן ,ריפוי קשיי פצעים כנאמנת

  את מבצעת .החייאה ונאמנת סכרתית רגל

  הראויים וביסודיות במיומנות תפקידיה

 וארגון תיאום ,תכנון יכולת בעלת .לשבח

 רבה נתינה בעלת .מערכתית ראייה ומגלה

 המטופלים כלפי רבה ואנושיות

 ולדוגמא לחיקוי מודל מהווה .ומשפחותיהם
 .ובמקצועיותה באישיותה

  
 



 חני קאופר
 (עובדים סוציאלים)מדריכה 

 במכון אונקולוגי 

 מצטיינים 
 2014לשנת  

.  אחראית על פרוייקט מתן שירות בקהילה

מצטיינת  ביחסה האדיב למטופלים ולאנשי  

צוות במכון ומחוצה לו הפונים אליה בנושאים  

רצון לעבוד וללמוד , מפגינה יוזמה. שונים

.  נושאים חדשים ולהתקדם מקצועית ואישית
 מתגייסת ונרתמת לביצוע  מטלות מיוחדות

 



 חפצי נדב
 אחות אחראית

 תחנה נווה דקלים 

 מצטיינים 
 2014לשנת  

מהווה מודל וחיקוי בדרך ניהול ובמתן  

שירות מקצועי ואדיב הן ללקוחות  

מדריכה . המטופלים והן לאחיות בפיקוחה

מפעילה  , קלינית המכשירה אחיות חדשות

 .  קבוצות הורים בתחומים שונים

י המטופלים "אחות מקצועית מוערכת ע
 .  וצוות התחנה

 



 ר יוסף זליס"ד
 אחראי חדר לידה

 מצטיינים 
 2014לשנת  

בעל נסיון רב . מהווה דוגמא אישית

מתפקד היטב  . ושיקול דעת קליני מצוין

קשוב ליולדות ולבני  . במצבי לחץ

מהווה דוגמא ומופת  . המשפחה
 .במסירות  לעבודה ובהנהגת צוות

 



 'לינדה פרז
 מתאמת תחום  סוכרת

 מצטיינים 
 2014לשנת  

,  מהווה משאב מקצועי לייעוץ בתחום סוכרת

,  מבצעת בקרות ומשובים, מדריכה צוותים

מדריכה מטופלים ופועלת להבטחת רצף 

מתעדכנת באופן  . טיפולי בשחרורם לקהילה

שוטף בתחום הסוכרת ומעורבת בתחום  

מרכזת את  תחום התנדבות  . ברמה הארצית

 .  בסיעוד ושדרגה אותו לאין ערוך

פועלת ודוחפת להבניית תכניות  לקידום 
 בריאות העובד

 



 עובדת מצטיינת
 משרד הבריאות  

 2014לשנת  

 מרינה לוין
 אחות אחראית
 תחנת אם וילד

על פעילותה להגברת מתן החיסונים וכן  

הטמיעה בהצלחה את  . פעילויות אחרות

מוכנה  . הכניסה מחדש של השירות לתלמיד

מובילה . תמיד לסייע בתחנות אחרות

ומכוונת את הצוות לעשיה מיטבית בשגרה  

ובחירום כגון במבצע הפוליו ובמצבי חרום 

בעלת רגישות לשונית ורב , בטחוני

בעלת נכונות רבה להתאמה  . תרבותיות
 .והטמעה של שינויים וחידושים

 



 סינייה כחלון
 מזכירת מנהלת מכון דימות

 מצטיינים 
 2014לשנת  

המתפקדת גם כאחראית על  , אשת אשכולות

רופאי המכון מבחינת כוח אדם וכן אחראית  

 .  רים של המרכז'על הסטאז

תפקידים חשובים ומורכבים כאחד  3מבצעת 

בסבר פנים יפות לכלל הצוות  , במקצועיות
 .אחראית ובעלת יוזמה אישית. והמטופלים

 



 צוות  כירורגיה
 אלכסנדרה יוגן, ילנה קוגן, מיכאל גופמן,  עדנה אורקי, רגינה נגינסקי 

 מצטיינים 
 2014לשנת  

צוות ותיק מוביל לקידום איכויות  

הטיפול הסיעודי במחלקה  

 .הכירורגית

בולטים בידיעותיהם וברמה  

 .  המקצועית הגבוהה

מהווים מקור מידע לנהלים  

ומדיניות טיפול לצוות הוותיק  

,  מפגינים חריצות. והחדש כאחד

לויאליות  , אכפתיות, אחריות

פתיחות  , למקום עבודתם
 .לשינויים ויישומם



 שחר אפללו
 (הזנת יתר)'   רוקח אחראי א

 בבית מרקחת 

 מצטיינים 
 2014לשנת  

הקים וממשיך לספק  . בעל ראיה מקצועית רחבה

שירותי רוקחות קלינית ביחידה לטיפול נמרץ 

משמש דוגמא לדור צעיר של רוקחים  . נשימתי

ביחד . אותם הוא מדריך ומשתף בפרויקטים שונים

יזם ויישם אפליקציית  , עם גורמים נוספים במרכז

המקשרת בין המערכת  , מחשוב יחודית

הלוגיסטית של ניפוק תרופות למחלקה ומונעת  

זכה יחד  . טעויות בהוראות מתן של הצוות הרפואי

עם עוד עובדים בברזילי בפרס הצטיינות של  

 .  משרד הבריאות בתחום הלוגיסטי על האפליקציה


