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, הפועל כאגודת SIGMA  -בארגון הבינלאומי חברותאחים ו אנו, אחיות

ים נוספים מרחבי יחד עם אחיות ואח סיעוד בישראל ובעולם,מצטיינים ב

מביעות את תמיכתנו במאבקן ומחאתן של  הארץ ושותפות לדרך,

 הצודקת. העו"סיות בישראל. ותומכות בשביתתן

כלל החברה  ום לאומי עם השלכות הרות גורל על חייזהו מצב חיר

 ,יותרהישראלית ובייחוד על האוכלוסיות המוחלשות והמושתקות ב

 זהו גזר דין חמור עליהן. שללא תמיכתם וטיפולם של העו"סים 

ועובדות  תמקצועות הסיעוד והעבודה הסוציאלית שלובים זה בזה. אחיו

ולים ובקהילה. כולנו, אחיות ת כתף אל כתף בבתי החעובדו סוציאליות

ברגעי הקושי  ,פוגשות יום יום אנשים ברגעיהם הכואבים תועו"סיו

הטיפול שלנו . אנו מעניקות טיפול שלם רפואי ורגשי -חדוהמצוקה, וי

כאנשי ונשות רפואה אינו שלם בלי חלקן של העו"סיות הן בבתי 

 החולים והן בקהילה. 

ביחידים, קהילות ואוכלוסיות,  מתמקדות בטיפול רפואיאנו אחיות ה 

בריאות, חוקרות ומחנכות לסיעוד, הנוטלות חלק בעיצוב  מקדמות

בתהליך  מלאותרואות בעו"סיות כשותפות  - מדיניות הבריאות בישראל

הטיפול ההוליסטי במטופלינו, המתבסס על מנעד רחב של צרכים 

 ים. ם ופסיכולוגיפיזיים, חברתיים, רגשיי

נו ותילעמיתמוד מנגד, לא להזדהות ולא להושיט יד איננו יכולות לע

במסירות אין קץ יומם ולילה, בתנאי העסקה  ותפועלהעו"סיות אשר 

בעת  ת רפות לזעקתן של העו"סיומחפירים ובלתי הולמים. אנו מצט

כלכלי שבו ישראל נמצאת ומבקשות לעצור מיידית -המשבר הבריאותי

ולא לתת יד לקריסת הנוסף שנמצא בפתחנו  המשבר החברתיאת 

 במדינה. השירותים החברתיים

ענות מיד יאנו קוראות לממשלת ישראל לעצור את החרפה ולה

דן ולהכיר בחשיבותו לדרישותיהן של העו"סיות. להאדיר את תפקי

 ובתרומתו לקידום השוויון והצדק בחברה הישראלית. 

 ות וחברי סיגמא ישראלחברת, אחים, אחיוובזאת באנו על החתום 

 :ושותפות/ים לדרך

אני עובדת במחלקת מספרת:  והאנ

, הפסקות היריון, נשים היריון בסיכון

המעורבות של עו"ס היא מקום בו 

 .ל כך חיונית וחשובהכ

בהיריון מתקדם שהגיעה מטופלת  

למחלקת הריון בסיכון  בבית חולים 

. ונפלה טוענת שהחליקה במדרגות

 נראית מבוהלת.בקבלתה בוכה 

רת שאלתי אם קרה משהו מספ

שרק  מתרגשת כי היא במחלקה. 

הגיעה לבד ללא בן זוג. ההתנהגות 

שלה והמקרה מעלה אצלי חשד 

 לאלימות.

 !ה לי עו"ס/חסר

במחלקה המטולוגית, נטלי מספרת: 

השתלות מח עצם קיימת הנחיה 

קבוע  אחדמבקר שאסור מעל 

שבוע, אחרי שבדיקת לתקופה של 

רונה שלילית. חלק גדול קו

כול להתחייב לכך מהמשפחות לא י

ולהיות ליד המטופל בלי לעזוב את 

)ילדים  המחלקה לתקופה ממושכת

וסף קטנים, עבודה, בן משפחה נ

 זרה(. הזקוק לע

מדובר בחולים מורכבים עם מחלה 

ם ודורשת המאיימת על חייה

 טיפולים אגרסיביים. 

 !עו״סה לנו /חסר

הכשרת שפחה, לתהליך מול המ 

ות רב מטפל עיקרי, תיאום עם צו

מקצועי הכולל פסיכולוג או מלווה 

  ומיצוי זכויות החולה רוחני

מטופל מכור לסמים מספרת:  יריסא

ללא תיווך מאשפוז שוחרר  קשים

 מרכז גמילה.לשל עובדת סוציאלית 

נותר ללא תכנית טיפול של השירות 

חזרה שיגיע לוודאי קרוב  -הסוציאלי 

 ....שפוזלא

 "ס!וה לו ע/חסר

 טח:מהש  אחיות סיפורי



 

 

 

  

מטופלת שאינה  פרת: יוליאנה מס

דוברת עברית אושפזה אצלנו 

הבנתי שיש החמרה במחלקה. 

בתפקוד עוד מלפני האשפוז ושהיא 

 זדקק לסיוע של מטפלת בבית.ת

סיפרתי לאחיות וביקשתי שירשמו 

לכל הפחות מידע לקהילה. האישה 

 סיוע  יוצאת הביתה ללא כל

ה /לות שיכ/וציאלית ס/ואין עובד

ר לקדם את המהלכים כב

 מהאשפוז!

, 43בת מטופלת דניאל מספרת: 

מהפיליפינים, הגיעה לארץ כעובדת 

 סיעודית. לפני כחצי שנה אובחנה

עם סרטן השד והתחילה טיפולים 

. המשפחה מצילי חיים אונקולוגיים

פיטרה אותה ועקב מצבה לא 

 שפחה אחרתכשירה להתחיל אצל מ

הופסק. הרפואי שלה ח ולכן הביטו

בגלל  לעבור, אך טיפולים 2נשארו 

 למימון זכאית אינהשנקטע הרצף 

. אישה כזאת זכאית טיפוליםה

ת לעזרה והסדרת הטיפול ע"י עובד

סוציאלית על מנת להמשיך לקבל 

  טיפול מציל חיים

שתעזור לפתור את  אין עו"סו

 !הבעיה

מגיעות ב חלטיפת למספרת:  תריןק

 .גוון רחב של צרכיםמשפחות עם מ

ן עם המשפחה כבר מהמפגש הראשו

סיפורים  .יםאדומהיו נורות 

מצמררים שלא מובן איך האשה 

עלה  .המשיכה לתפקד כאמא נהדרת

את האב מהמשפחה  להרחיקהצורך 

זקוקה לשרותי  האם. עם צו משטרתי

אם כ הרווחה שיכוונו אותה בעולם

 כיצדרור לא ב, כאשר חד הורית

 ואיך תוכל לכלכל את תחזור לעבוד

 . במצב זה כיצדהעצמה ואתה תינוק

תוכל להיות מוגנת נפשית ופיזית 

ולמי תפנה אם ישימו אותה בהמתנה 

את ין אשירותי הרווחה שלבגלל 

המשאבים הנדרשים ואת הפניות 

 ?להגיע אליה ולטפל בכל הנדרש

 ה לה עו"ס!/חסר

אנחנו יש כל כך הרבה מסביב לזה...

 נשותס אנחנו "עולא רק אחות או 

צוות רב יחד כ ותשזורהטיפול 

 כדיאת השני  מקצועי שצריך אחד

זל יהיה מסוגל לתת אשכל פרט בפ

 .מלא באופן צריךאת מה שהוא 

ضات / ضين والممرالممر من قبلاألخصائيين االجتماعيين  لمنظمةدعم  عريضة

 فرع إسرائيل -لية والدSIGMA منظمة 

التي تعمل  ،SIGMA -ألعضاء في المنظمة الدولية ا والممرضاتالممرضين  نحن،

في إسرائيل وحول العالم، جنبا إلى جنب  ينالممرضات المتميزو للممرضينكرابطة 

متضامنين من مجاالت اآلخرين من جميع أنحاء البالد وال مرضاتالممرضين والممع 

دعم نوكما االجتماعيين  عاملينلنعرب عن دعمنا لنضال واحتجاج ا العمل المختلفة،

 .مإضرابه

طوارئ وطنية ذات عواقب مصيرية على حياة المجتمع اإلسرائيلي حالة نعيش حاليا 

ضرارا وخيمة في أستواجه  والتي على الفئات األكثر استضعافا،وخاصة  ه،كملبأ

 حال لم تحظى بعناية ودعم األخصائيين االجتماعيين.

 التمريض وطواقم طواقمعمل ي حيثب ،ل االجتماعيمالتمريض والع تاتتشابك مهن

جنبًا إلى جنب في المستشفيات وفي العيادات الصحية  جتماعيةاال الخدمات

، الصعبة وبلحظات المؤلمة للحظاتبا ااشخاص يوميا يقابلون هم، فجميعالجماهرية

 كعاملين العالج الذي نقدمهكاملة.  وعاطفيةرعاية طبية يوفرون ، ومعًا الضيق

كل من في  جتماعيةتواجد طاقم الخدمة االكتمل دون ال ي بوعامالت في مجال الط

 والعيادات الصحية الجماهرية.المستشفيات 

والمجتمعات  ، الفئاتالطبية لألفرادالرعاية بإعطاء  طواقم التمريض المهتميننحن 

بلورة و تطوير في واألبحاث العلمية، والمشاركين الصحةلتطوير السكنية والساعين

 املالعالج الشبسيرورة اء شرك بطواقم الخدمات االجتماعيةنرى  ،الصحية ألنظمةا

اطفية الع، االجتماعيةجسدية، من االحتياجات ال العديدعلى  عتمدوالتي ت ،عالَجينالم  

 والنفسية.

م من طواقزمالئنا نقف مكتوفي األيدي وأالا نتماهى وأالا نمد يد العون لال يمكننا أن 

غير مناسبة. و م خجلة شروط عملب، دون توقفيعملون  الذين ات االجتماعية،الخدم

 لراهنةاالقتصادية اواألزمة الصحية  نحن نتضامن مع صرختهم واحتجاجهم في ظل

 وعدمالتي نحن في صددها لألزمة االجتماعية اإلضافية وقف فوري نطلب و

 البالد.انهيار الخدمات االجتماعية في ب المساهمة

 ة الفورية لمطالبواالستجاب الوضع المترداي الحالي وقفبحكومة إسرائيل  ناشدنحن ن

 العاملين االجتماعيين.

امنين من والمتض سيغما إسرائيلأعضاء منظمة  ،وبهذا نوقع كممرضين وممرضات

 مجاالت العمل المختلفة:

 



 

 

 ענבל פרן פרח

אחות מרפאה ניידת 
חיפה, אחות מרפאת 

 תמר פישמן מגן "ואהבת" 
מאוחדת, רכזת 

 אחות בטנל בזיו צפת פינגל דורית רינה אחות ראשית אקים ליז גולן חיות מומחיותא

 לינה חלייף
בני  -נוירולגיה -אחות
 חדידסלאם  ציון

מרצה המכללה 
 סההמרכז הרפואי הד  אסרף-גלית סיבוני יתאגמל גילה רוזן האקדמית צפת

 דור אוריס  אוניברסיטת חיפה אפרת שדמי
אחות מלרד ילדים 

 קציעה כהן  רמבם

יחידה פליאטיבית, 
מרכז רפואי העמק. 

 לאלד מחאמיד עפולה
המרכז הירושלמי  -אח

 לבריאות הנפש

 דלית זגורי 
מנהלת הסיעוד בית 

 מלי בן אדיבה כרמל

מרכזת תחום איכות. 
מרכז רפואי הלל יפה 

 בשן מישל חדרה
אחות מרקזת תרום 

 אח..בית חולים כרמל חאלד נגם איידס

 גזיסברפרופ' אנה 

מרצה וחוקרת בחוג 
לסיעוד אוניברסיטת 

 עאידה עבאדי חיפה
אחות בבית חולים 

 ןגרס פלדמ רמבם
מהנדסת בדיקות 

 תהלה איתן תוכנה
אחות הדסה הר 

 הצופים

 מירי כץ אח , רמבם בהאא רפול
אחות אחראית 

 מגדי לואבנה מחלקת עור רמב״ם
אח מוסמך רמבם 

 אורי קרישר חיפה
אח בדיאליזה בבית 

 חולים בני ציון

 כרכום מאור אחות קופח כללית  גליק שמעוני קרן

ראית אחות אח
היחידה לאימונולוגיה 

 שרה בנדט קלינית. רמב״ם
אחות אחראית א. יום 
 אחות בבי"ח רמב"ם אלין שחיבר בית החולים הלל יפה

 אני קלוגר
אחות בבית סיעודי 

 דההיבה עראי אחות מוסמכת סקי דנהפוליקוב מעגן מיכאל
אחות מוסמכת, בית 

 אחות מכבי הינדי לודמילה חולים פוריה

 אנסטסיה גזית
 קהילה קופ''ח -אחות
 סילביה פלד אחות יארא חליל כללית

אחות. בכפר הילדים 
 מוניקה ברנוף בכרמיאל

מרפאה בריאות הנפש 
 עכו עובדת סוציאלית

 דניאל זיידנר
מנהלת סיעוד, מרכז 

 מאי פינטו  בת כאמתאמ עדי שני רפואי לין חיפה
אחות מוסמכת בית 

 אחות  מיכל מרבינצקי חולים כרמל

 דימה אבו פנה
סטודנטית 

 ניצה פדידה שמש אחות ביח מזור סוניה סלע אוניברסטת חיפה

ר ועד אחות //יו"
חולים יות בתי ההאח

 אחות ברכה קינן של הדסה ירושלים

 מעיין פלד
אחות בלאומית 
 משואה אופיר שרותי בריאות

ות מומחית חא
בית חולים  -קלינית
 איאד אבוסארה הרצוג 

אח במיון הדסה הר 
 סנדר יהוגית הצופים

אחות לרפואה 
 דחופה)בפנסיה( הדסה

 הדס גולדבלט
חברת הסגל האקדמי 

 מרגלית זהבה  אוניברסיטת חיפה
מרכז  -אחות מוסמכת

 הדס אברך רפואי לין
אחות מלר"ד הדסה 

 נירה קרת הר הצופים

ית, מכון אחות אחרא
נפרולוגי, מרכז רפואי 

 העמק

 לינה חלייף מכבי -אח  עמוס רוגוזינסקי
בני  -נוירולגיה -אחות
 איאד אבוסארה ציון

אח במיון הדסה הר 
 מורן שפירא הצופים

אחות במכבי שירותי 
 בריאות

 מאי פינטו 
אחות מוסמכת בית 

 אחות גסטרו ילדים  שירין אבו אלהיג'א  ה עין כרםמיילדת הדס טליה דדש אחות, רמב"ם  אינה בן בועז חולים כרמל

 קרול רביד

ה בחוג מור אחות
לסיעוד אוניברסיטת 

 אחות גסטרו  שירין עכריה אחות מרפאת זהומיות זהבה לוי גימלאי דן קפלנסקי חיפה

 זיוית זלץ
אחות. בית חולים 

 בלה הירש רמבם
מנהלת סיעוד שירותי 

 ח רמבםאחות, בי" נעמי גבאי ות בהדסהחא דורית וייל לוטן בריאות כללית

 אח מוסמך צינתורים ויסאם אבו אלהיג'א  ות איתניםאח פרחאן אבראהים בית חולים בית בלב  אוסייד גזמאוי אחות מוסמכת  נארמין דיאב 

 לינא אחמד
אחות בבית חולים 

 סבטלנה רבזין שיבא

אחות טיפול נמרץ 
ומידע בהרעלות. 

 מרי יעקוב רמבם
ים ית חולאחות ב
 Eduardo Shahar רמבם

מנהל אימונולוגיה 
 רמב״ם

 פידא גדיר
אחות עובדת בבית 

 סביחאת סירחאן חולים רמבם
מנהל סיעוד מעון 

 Alona Karol איתנים טח ויסאם אבו גנב רנדנטירה
Dep.Director of 

Nursing 

 פלד שחר תמר

אחות מומחית קלינית 
בכאב, המכון לרפואת 

 נאוה ברוורמן פנסיונרית ניגרותי ו כאב רמב"ם
מיילדת ראשית הדסה 

 שירי ג׳ורג׳י עין כרם ירושלים
מיילדת בהדסה עין 

 כרם

 איריס לבדוב אביטל

דע למי מרכז ארצי
הרעלות , בית ב

 שלומית דובובי החולים רמב״ם 

אחות אחראית 
מחלקת אונקולוגיה 

 ברביק סבטלנה  רמבם
אחות אחראית הדסה 

 מרגולדינה  מדיקל רמת כן 

מרכזת איכות הטיפול, 
מרכז רפואי לבריאות 

 הנפש מזור

 שרה שחף 

עמית הוראה, החוג 
לסיעוד באוניברסיטת 

 טאלב מועד  חיפה
 ז הרעלותיועץ מרכ

 אחות מוסמכת בכללית סוזן אלי אחות כפר סילבר רותי איילין ארצי

 גולגברגר-רונית בכר

אחות מומחית 
לגריאטריה, ביה"ח 

 רוית גל הרצוג
אחות מוסמכת 

 ר בקהילהעז כוח שמואל אחות Miriam Rabenu בפוריה

 גנטובניק דמיטרי

אח מומחה בטיפול 
תומך, מנהל סיעוד 
 אח חאלד גאנם אחות מוחית קלינית שנה גוטסמן אחות שיבא רויטל הררי הוספיס בית שרן

 בן שחף

אח מוסמך, גמלאי 
של שירותי בריאות 

 נוסייבה ריאן גרה כללית
חוג לסיעוד, ה - מרצה

 שירה סתר אחות בחופשה יעל אורבך אוניברסיטת חיפה

אחות מתאמת גידולי 
ריאה מרפאה 

 אונקולוגית רמבם

 אלישבע כהן ארזי סטודנטית לסיעוד זיו דהן יינברגאטה קל
רכזת תחום רפוא 

 ייבוביץ ל למיכ מונעת כללית
אחות במלר"ד הדסה 

 אחות ויקטוריה וולנד ה" צ



 

 

 אורית אלדר אחות שניידר וןלירון בני
בפנסיה, ראש חוג 

 פז זיוה לסיעוד לשעבר
אחות אולפנה קרית 

 אחות אליה  מוצקין

 מיכאל מרגולין
סטודנט לסיעוד 
 מרכז רפואי מזור גלי סימון אחות ביהח הרצפלד בקל סמדר אחות ברמבם אלינה טרכטנגרץ אורתופדיה כרמל

 יק מרינה בורוביצ' אחות. זיו ליטל רובין
ראית אחות אח

 ד״ר עינב סרולוביץ אחות בי"ח שיבא  דנה אורן  ונקולוגיה בא
מרצה בחוג לסיעוד 
 באוניברסיטת חיפה

 ליאת עמית איפרגן
אחות, מרכז רפואי 

 ריקי כהן לגליל נהריה

אחות מניעת זיהומים 
 -ומומחית תוכן

 אפרת לוין שערי צדק -אחות חני קולא אוניברסיטת חיפה
ראשית משרד אחות 

 םרמב"

 מאי פינטו 
אחות מוסמכת בית 

 טנב ויקטוריהרזמא חולים כרמל
מנהלת סיעוד קופ"ח 

 אורה זילברמן מאוחדת
א.אחראית יולדות בהח 

 אח מוסמך ברמבם לואי פוריה

 יטראפרת רי
רכזת פעילות 

 אילנה כהן בעמותת לשמה
מפקחת על הסיעוד 
 דייצ׳ב יוליה אחות מכבי  שרון קדר ברק הגריאטרי מחוז חיפה

קופ״ח מאוחדת מכון 
 סוכרת

 רונית בר אחות בכללית מירי בלאופלד  אחות, רמב''ם יולי עפרון
לשכת בריאות חיפה ) 

 מאיה שטיינברג אחות טיפת חלב (
אחות ראש צוות בבית 

 חולים הרצפלד

 סוהיר סמעאן  טיפת חלב בני יהודה אתי נול
אחות תמיכה בחברת 

 ריקי נגר  מידיקר 
ות ט.נ. ילדים בי"ח חא

 מרינה גולוב זיו צפת
אחות בטיפול נימרץ 

 כללי

 סמעאן חביב
אח במרכז הרפואי 

 גל כהן לגליל
בא תל אחות בשי

 אח סוכרת במכבי אברון נועם אחות בבי״ח קרן דן דוד ומרהש

 מרינה גוריאל
מרפאה 

 איבון ספיר  אחות, הדסה עין כרם איריס שלאין אונקולוגית,רמב"ם
פנאת כפר אול אחות
 אסיה ליפקין פינס 

אחות ראשית, בית 
 האבות עידן הזהב

 ישראל נחום
מנהל סיעוד מחלקתי 

 ג'ניה בוגאוטוב בשלוותה

 -אחות אחראית 
טיפול נמרץ פנימי 

 אביגיל פרידמאן רמבם

וד מרכזת תחום סיע
ספר האישה, בית 

לסיעוד בשם הניאטה 
סזולד, ,פקולטה 

רפואה, אוניברסיטת 
 מוניץ אולגה העברית

פאה בכירה בית ור
 חולים העמק

 כרמל הראל
סטודנטית לסיעוד 

 לילך יעקב שביט איכילוב

אחות מתאמת סוכרת 
מככס רפואי פדה 

 הדר הון תמים פוריה
מנהלת סיעוד מחלקת 

 איה מרום נוער שלוותה
אחות מומחית בסוכרת 

 בית חולים בילינסון

 עירית סורק אחות שיבא תמר בלנאו
דסה ביהח האחות ב
 שטריקמן ולדה עין כרם

אחות במחלקה פנימית 
 אחות ביח זיו מרינה קרת א בבית חולים זיו, צפת

 אורן וגנר
אח מוסמך, שיבא תל 

 ניעמה עבדאללה השומר
אחות מוסמכת בית 

 נזאר אבו ראס אחות. רמבם מרב שדה חולים העמק

מנהל יחידת טיפולי 
בית מכבי שירותי 

בריאות פתח תקווה 
 אח מוסמך ..

 אורלי ינון
אחות מרכז שיקום 

 נילי ברטל לוינשטיין
אחות מכבי שרותי 

 אלינור אלמליח ריאותב
מדריכה קלינית ביה"ח 

 ויקטוריה מוסיאונז'ניק העמק עפולה
בה"ח  BA MAאחות 
 רמבם

 חוה קורץ
אחות, מרכז הרפואי 

 חווה ברב אח שלוותה קשקוש מואיד לגליל
חולים בבית אחות 
 נפרולוגיה השרון מוחמד חאסקיה ייןלוינשט

 שאתעומר נ מיילדת בפנסיה יעל אדלשטיין אחות בשלותה  נירה מלטינסקי מנהלנית בחוג לסיעוד גליה גולן
אח טיפול נמרץ ב"ח 

 מאיר

 ראיפה גבארין

מתאמת קלינית בחוג 
רסיטת לסיעוד, אונב

 מלי מועלם חיפה
אחות .מ.ב.הילד 

 יבגניה קפצנוב קריית שמונה
אחות בית חולים 

 פלבוטמיסטית במאיר  תמר מיטרני השרון

 הדר אושרת פודברי
אחיות מיילדת בית 

 אורה בלקינד ברץ חולים נהריה

אחות קהילה 
במרפאת טבריה 

 ציפי דמרי שיכון ד'
מנהלת הסיעוד בביח 

 שירה קציר השרון

מנהלת סיעוד מרכז 
בריאות האישה של 
 כללית קרית שמונה

 יהתא עמר הפארו מירי גולוס
אח בבית חולים 

 קלרה חמלניצקיה שלוותה
אחות מוסמכת ,בית 

 פלבוטומיסטית מאיר מגלי קמינסקי חולים העמק

 רחל קרפל אחות בכללית אילה דדוש
אחות חדר ניתוח ביח 

 מנאר דיב אחות מוסמכת רמבם נסרין מוברשם אסף הרופא
אחות מוסמכת בבית 

 חולים רמבם

 דורית דומיין
חראית אחות אסגנית 
 ברביק סבטלנה  בית חולים בילינסון אלה פצרסקי רמבם

הדסה אחות אחראית 
 יהודה מלכה מת כן מדיקל ר

אחראי מחלקה 
 נוירולוגית

 אורית תמיר
אחות שירותי בריאות 

 מאהר אבראהים כללית

אח אחראי מחלקה 
פנימית א בית חולים 

 סאמר העמק
אח מוסמך בית חולים 

 ארד אולגה העמק
אחראית  ותאח

 בשלוותה

 מיכל מרקוביץ  דיאטנית עינת הרשקוביץ רמבם יסיוון נחמנ
מתאמת בריאות שד 
 אנה לוינזון אונקולוגית ברמב"ם 

לקת ראית מחאחות אח
 ילדים

 דסי לוי אחות לוינשטיין נלי דורני אחות מוסמכת רמבם נסרין מוברשם
אחות אחראית 

 באסילא סלוא קרדיולוגיה רמב"ם
י רכז רפואמ -אחות 

 רבקה זיו צפת

 אורית גרנט
רמבם .המכון הארצי 

 סיגלית באר להרעלות.יועצת

אחות אחראית 
אלרגיה ואימונולוגיה 

ש מרכז רפואי ע"
 כמיל פינץ סוראסקי תל אביב

מנהלת סיעוד 
 ליאור ענפי אורולוגית השרון

אחות, בית חולים 
 כרמל

 רבזין מרינה
אחות. מרכז רפואי 

 ארינה קלוז'ין אחות בית לוינשטיין רחל קליר הגליל
אחות מוסמכת, פנימית 
 סבטלנה פורטל א, מרכז רפואי העמק

אחות, מכבי שירותי 
 בריאות

 נתנאל פוקסברומר
אח אחראי בבית 
 נוהא אבראהים אבות נוה הורים

אחות בית חולים 
 אחות ברמב"ם אנה טלשוב רמב''ם אחות אחראית יאנה גורודצקי פוריה 
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אחות מתאמת שד. 
מרכז רפואי גליל 

 אחות רמבם היימן טל מערבי.

 יב נטלקוצטו אחות מוסמכת פייחא וותד
אחות בית חולים 

 מחאמיד סאמיה השרון
אחות בבית חולים הלל 

 תמר טלון יפה
אחות בבית החןלים 

 רמב"ם

 בדירסהרה 
אחות בבית חולים 

 שניר בן לולו אחות ביהח זיו צפת שרית קסר השרון 
בית חוליפ הלל  -אחות
 רותי, יטון יפה

מיילדת בהח לגליל 
 מערבי

 איריס שוורץ
אחות מוסמכת 
 אבו זמירו איברהים  מדריכה קלינית

אח אחראי צנתורים 
 דמי לבמרכז אק סעדאודליה  ת מוסמכאחות  מאיה נחמיאס בי"ח השרון 

 קטי מוהבן
מיילדת, הדסה עין 

 בי"ס לסיעוד שערי צדק יהודית שילה אחות הדסה עין כרם ליזה מונאס רמבם אחות קארין טננבאום כרם

 דפנה רובס
מיילדת מרכז רפואי 

 רחלי הורביץ לגליל
אחות טיפול נמרץ 

 מוניקה מן אחות בית לוינשטיין מזל תשובה ברזילי 

אחות ב'צבר רפואה' 
האגודה למלחמה וב'

 בסרטן' 

 מאהר אבראהים אחות מוסמכת מנאע קמר חובשת מדא נועה אביטל

אח אחראי מחלקה 
פנימית א בית חולים 

 נילי אוחנה העמק
מתאמת שד מרכז 

 רפואי ברזילי

 עדי יערן אחות בביח ברזילי גלי
דיאטנית מרכז רפואי 

 טארק דקה העמק
אח בבית חולים 

 אחות שוהם  אלבז עופרה הילה שלוואתה

 אפרת אבידן חלמיש

אחות אונקולוגית 
מוסמכת בהמטולוגיה 

 אמוזיג גלית ברמב"ם
אחות אחראית 

 אחות לאה אביגור אחות עצמאית גיסר גילה דים ברזילימחלקת יל

 דר נורית וגנר
לישכת האתיקה של 

 דנית שחף האחיות בישראל
פיזיותרפיסטית בית 

 כללית  -אחות כפר Mali Astanovsky אחות נעמי לוינשטיין

 מסיי אורטל אסותא אחות רלי אושהוא
אחות בבית חולים 

 אינה פורמן מאיר כ"ס סברה דקה ברזילי 
אחות בית חולים הילל 

 יפה

 סטודנטית לסיעוד אביגיל הולצר כהן
Ghofran Abed 

alhleem 
מיון  -אחות מוסמכת 

 מרים בן זאב בית חולים בני ציון 
אחות מתאמת שד 

 אחות ביח שמיר פנינה אלא ן מורבמכו

 מיכל פלד אחות מוסמכת ברזילי קרן אשר
אחות מיון, בית חולים 

 אחות בעמק ניבין יוסף בית אבות -ות חא בלסם סמחאת בני ציון.

 יקירה בר אחות ביה"ח ברזילי ציפורה קיסו אחות רמ'בם ויקי כהן
אחות ביה" ח 

 דבורה ריעני שמיר)אסף הרופא(

יבית אחות פליאט
שוהם בפרדס  במרכז
 חנה

 שקולניק ילנה

אחות מוסמכת בבית 
חולים נהריה , 

 נטע ינובר נוירולוגיה

פיזיוטרפיסטית , ביח 
ולה, העמק עפ

והיחידה להמשך 
 קרלין צילה מיילדת ביח בלינסון Rubanenkoיפעת  ולהטיפול עפ

אחות בבית חולים 
 רמבם

 טלי ורדי מרצה בסיעוד רות קפלן
כת אחות מוסמ

 ותד סהא ית א הלל יפהכירורג
בית חולים הלל -אחות 
 יאנה חוטינסקי יפה

אחות מוסמכת,מרכז 
 רפואי "ברזילי"

 שריהן חריש
אחות מוסמכת מבית 

 רויטל טופציאשוילי חולים רמבם
 סגנית טיפול נמרץ

 נתנאל פיניאן ברזילי
אח, פנימית א' ביה"ח 

 רבקה נואה פרידמן העמק
אחות, גימלאית של 

 בא שי

 ינה ליס

אחות. במחלקת 
ת אונקולוגיה.בי
 אילנה קדמון החולים הדסה

בכירה  צהמר
בביתהספר לסיעוד 

של הדסה 
והאוניברסיטה 

 פיינשטיין אירנה העברית
לי מחלקת אחות בברזי

 בת חן אבשלום לדיםי
ראית סגנית אחות אח

 יה הלל יפהנוירולוג

 ודינטית לסיעוד טס נור ספא אחות בהדסה עין כרם חן קאפח הצבר רפוא ואזן רחל אחות הדסה עין כרם הדס ספיר

 רוני טנא כהן אחות הדסה עין כרם רותי יוד
מיילדת, מרכז רפואי 

 דנינו איריס לגליל
אחות מוסמכת ט נמרץ 

 אח בביה"ח גיא בירגזלץ ילדים 

 אבו ראס יונס

בית חולים שלוותה. 
אח כללי יור ועד 

 מיקי קובליו עובדים 
ת. נקולוגיאחות או
 אורטל הרשקוביץ הדסה

סגנית אחות אחראית 
 ביהח ברזילי מרגלית גרינבלט כרמל

 יוסף חאג יחיא
אח מוסמך בית חולים 

 מעיין אבידן חבוב שלוותה

אחות מוסמכת בצוות 
ביקורי בית לשכת 

 מרגלית זהבה  הבריאות מחוז חיפה
מרכז  -אחות מוסמכת

 בה"ח שניידר בת שבע בללי רפואי לין

 שאולוב סופיה
סגנית אח אחראי 

 חרירחה תמסאל בפנימית ד הלל יפה
בית חולים פוריה 

 כהן תמר מילדת
גמלאית טיפול נמרץ 

 מיכ גרינבלט הית חולים כרמל
תמיכה מלאה בוסים 
 שעושים עבודת קודש

 דהי בהוו אחות סלתהלה מר
אחות בהדסה עין 

 יןטטיאנה דובוב שבר כרם
אחות מוסמכת בבית 

 אחות קצמן נטלי וולפסוןהחולים 

 כרמית וולסטר
לים זיו אחות בבית חו

 אילה ירון אחות אאג סמדר אברגיל צפת
מתאמת מחקר בי'ח זיו 

 יסמין נגה צפת
כוח עזר בית חולים 

 ברזילי 

 פרידמן טלי
אחות שלוותה 

 איריס אסתר מרכז שוהם שרוב לובה מחלקה א
אחראית מחלקה 

 קיבוץ מרפאתאחות  יעל בן ארי בקרדיולוגיה

Katherine Guz 
אחות בריאות הציבור 

 חדווה דלקיאן חיפה

אחות אחראית טיפול 
נמרץ ילדים ברזילי 

 שני טיטלבום מילדת ביח כרמל מירי יהלום אשקלון 
 ראש צוות מיון מילדות

 בלינסון

 חאלד יוסף
אח מוסמך בית חולים 

 שרה אוסטר זיו צפת
בית חולים -אחות 
 ורז׳ט נמירובסקי ז׳ רמבם

מנהלת סיעוד שיקום 
 אחות,מקוה ישראל מיה חיים פור העמק עפולה

 מיכל גלעד
אחות מרכז שיקום 

 אסתר קורול לנשים
סטודנטית לסיעוד בני 

 אח מוסמך נאסר אדהם אוניברסיטת חיפה דלית וילהלם ציון



 

 

 מקסין כהן

אחות אחראית מכון 
האונקולוגית, ביה''ח 

 תמר קופרברג  פוריה
עוד לסי סטודנטית
 לריסה סטולפינסקי אח מוסמך rami awawdi ברמבם

אחות טיפול נמרץ 
 ילדים ברזילי

 לריסה מקסימוב

מנהלת סיעוד בקופח 
כללית, רמות ב, 

 הילה שוורץ ירושלים
 מיילדת ואחות
 דליה אלמקס בלינסוןאונקולוגית 

ת בית אחות מוסמכ
 ז'אנה גורביץ' ם ברזיליחולי

עוזרת מחקר חוג 
אוניברסיטת  לסיעוד,
 חיפה 

 רחל שמעון
אחות באונקולוגיה 

 שושי לאופר הלל יפה 
אחות אחראית שיקום 

 פרופ' דניאל שפרלינג הח בלינסון ת בבימיילד שני יואל לב שערי צדק

חוקר ומרצה, החוג 
לסיעוד, אוניברסיטת 

 חיפה

 לריסה שטנגיק
אחות אחראית, 
 מסארווה מאלק נפרולוגיה וולפבון

לים אח, בית חו
 דניאל חזרון ןוולפסו

כח עזר שהם פרדס 
 בב.ח שלוותה אח עלי סרסקי חנה

 אלה טלקר רפטר
אחות אחראית טיפול 

 נטלי  נמרץ נהרייה
אחות בית חולים 

 גואטה תירצה נהריה
אחות אחראית מל״רד 

 אחות הדסה מבורךרונית  נשים חדרה

 לי סטולוביץ -היא
מיילדת, חדר לידה 

 שרונה נגבי אח דיאליזה קיגלמן יצחק אחות בברזילי  ה מירב חליוו בלינסון
אחות פסיכיאטרית בית 

 חולים שלוותא

 נסרין סובח
סטודנטית לסיעוד, 
 דולגונוב ויטלי וןיבית חולים בני צ

אח מוסמך בבית 
 שרה מזור חולים רמב"ם

אחות אחראית אשפוז 
 אחות בפנסיה אתי אבירז'ל יום ילדים בי״ ח ברזילי

 יפעת כהו אחות לילך גלי
אחות בבית חולים 

 פלבוטומיסטית מאיר מגלי קמינסקי אחות, ביהח העמק אלינה זייגר ברזילי

 אסתר יקותיאלי
אחות בריאות הציבור 

 איה גבאי בית חולים בילינסון תמי חי סוויסה בפנסיה
אחות מנהלת סיכונים 

 אחות, בי"ח כרמל אלה קורן במטה

 אודליה שטרן
ים בית חול -אחות 

 עתליה צוקרמן םהדסה עין כר
ולים אחות. בית הח
 סלי עוזיאל הדסה עין כרם

אחות בית חולים 
 מיילדת הלל יפה אסנת לוי  שלוותה

 יוסף יקותיאלי
ניברסיטה ט באולבורנ

 עופרה ברגר כללית רוזליה שטיין העברית בפנסיה
מנהלת תחום מרכזי 
 אחות הלל יפה  נרמין עסלי היום עמותת מטב

 שלוש לתחבצ
אחות קהילה מרפאת 
 פלורה חיים  חצור הגלילית כללית

 -ת מומחיאחות 
 גלית טנדלר אחות הדסה עין כרם ליטל נחמיה כללית

פסיכולוגית ראשית 
 מרפאת ילדים נתניה

 אלכסיי גולדמן
רופא, בית"ח הלל 

 אהרופאסף  ציונה לוי כוח עזר שלוותה  סמארה סאהר  ית חשמונאאחות בבי ליאת כתפי יפה

 מנאר דיב
אחות מוסמכת בבית 

 ענת סרויה חולים רמבם
מנהלת סיעוד כרמי 

 יןאסטר יוליה יוסף
מתאמת טיפול 
 סחרוב קטי ציון-בני פליאטיבי בי''ח

אחות מרכז רפואי 
 כרמל 

 חנין גנאים
אחות טיפול נמרץ 

 אוקסנה פורת כללי הלל יפה 
אחות אחראית מרכז 

 נאוה רוזן שומרה תל הדר שלזינגר רפואי הלל יפה
מנהלת מרכז יום 
 לקשיש מטב יבנה

 איציק פרידמן אחות בריאות הנפש עמר שלומית אחות אנה וסרמן

אח מדריך קליני 
מחלקת ילדים בריאות 

 .אחות .הדסה ע.כ אנו איתכם הנפש

 שרון ברק הדר גימלאית נעמי בן יעקב
מיילדת ביה"ח 

 שרונה תירם בילינסון
אחות בית חולים 

 חזן בקי העמק
ביהח שמיר,עבדתי 

 כאחות

 פידא חביבאללה
ולים אחות בקופת ח

 מוריה וולף מאוחדת
סטודנטית ביח שערי 

 ילנה גלפנד צדק
אחות מרכז לבריאות 

 צחקה יסימ באר-הנפש נס

מנהלת סיעוד מרפאה 
איזורית עמק הירדן 

 שירותי בריאות כללית

 גליה גולד לבנוני סורוקה לינה שוורץ

ת אחות אחראי
לכירורגיה מחלקה 
מרכז רפואי פלסטית. 

 סליה שניידר  יפהלין ח
אחות אונקולוגית 
 אחות מוסמכת אסותא אילנית יריב בהדסה עין כרם

 נשטיין דוריתבירו
אגף הגריאטריה 
 אמג'ד דראושה משרד הבריאות

אחראי מחלקה 
קוממיות  -סיעודית
 רחל בר כוכבא לארצנו

לוגית אונקואחות 
במוקד האחיות 

 אחות רמבם אעמר אנגאם הכללית טלפוני שלה

 אגרונונ אולה
אחות בעת חולים 

 זוהר רותם אלפיה נהריה
אחות שרותי בריאות 

 אחות בשערי צדק שרית אושינסקי  אחות גמלאית  מירה בלך כללית

 אינגלאינה  אחותי כללית מודיעין נטע צבי אישביר עובד של זוהר רונן אלפיה משרד הבריאות אפרת שטולצמן
אחות בית חולים הלל 

 יפה

 דבורה גורן

אחות מוסמכת. 
לשעבר אחות ראשית 

 נטע וירגיליס חינוך מצר יסמין צפר תלמידה בכיתה יא מאיה אלפיה  איכילוב
אחות טמפול נמרץ לב, 

 דקשערי צ

 גילמן תמרה
אחות מרכז רפואי 

 מורן גורן לגליל
מנהלת סיעוד 
 קים בקופ"ח כללית

 אח מוסמך ביה"ח
 אחות בשיבא  מסארוה אתיר רמב"ם 

 אורית וילנר

מומחית קלינית 
מרכז רפואי בסוכרת 

 אטה דוד מאיר
אחות בשירותי 
 רשריי יוכבד  גימלאית שלומית יטוב בריאות כללית

אחות.מרכז רפואי 
 שערי צדק

 נעמי לבני
ריאות. משרד הב
 רה שחרפע גימלאית

אחות במרכז הרפואי 
 עובד רקאייה טוונד  אחות קרול ביב העמק

 ארבלט אלכסנדר

אח ראש צוות, 
המרכז הרפואי 
האוניברסיטאי 

 גסלרל יע סורוקה
אחות מוסמכת 

 ניאזוב אנגילה איכילוב
אחות מוסמכת עם 

B.A תלמיד גל הרציג בית חולים שמיר 

 מיכל אלישר אח מלרד  אלי חביב בית חולים שלוותה זאודה רחמים
בלשכת  תאחו

 ותחא שושנה סובג הבריאות

 אחות תמי אחות הדסה עין כרם איה עומר אחות בהדסה  חדד ורד אחות הדסה עין כרם מעין קום



 

 

 זיוית קאושנסקי
אחות בפסיכיאטריה 

 חוה גרדנר ילדים
ת ראשית הדסה אחו

 אחות גימלאית אילנה אבני  מרכז רפואי כרמל ימית מוסאי עין כרם

 קרין הרציג
חינוך בית ספר יסודי 

  פולק צפורה ורכרכ
אחות מוסמכת שערי 

 שירי ג׳ורג׳י צדק 
מיילדת בהדסה עין 

 אביטל בר דגן כרם
אומית סניף אחות בל

 נריה

 יכלמ פנסיונר רותם סוקי לאיתמג נעמי רייספלד
אחות ומרצה בחוג 

 ח עזרבילנסון כו הלן נגה לסיעוד

 נגה שובל
מרצה בחוג לסיעוד 
 אירינה דביירין ת אחות מוסמכ בילי ספקטור מכללת עמק יזרעאל

אחות מוסמכת. פנימית 
ב' ביה"ח בני ציון. 

 נעמי צור חיפה
 -אחות בכללית 

 בקהילה

 עינת יריב
מטב מנהלת מרכז 

 רוית אידלמן כח עזר ענת צבאח יום
אחות אחראית מלרד 

 אחוץ בגמלאןת תכלת מרים רמבם ילדים

 מחמוד אבו מלחם אחות פנסיונרית שרה בן עטר
אח מוסמך שהם 

 נינה מאור פרדס חנה
אחות. בית חולים 

 מרפאת אבשלום  נורית גודמן מל כר

 מייסר סלאמה מדריכה פרח יערי
הרעלות אח מרכז 

 עצמאית שולה ןייס אחות מ. כרמל לנה וינשטיין רצי רמבםא

 גאון צביה  קודיש מרינה
' כח עזר פנימית ב

 מןרבקה נואה פריד בית חולים בלינסון 
ל אחות, גימלאית ש

 אחות, אסותא אשדוד ליטל טרבלסי  שיבא 

 גילה יונגר
אחות בהדסה עין 

 נור בלאן  ילדת בשערי צדקמ אפרת הרלינג כרם ירושלים
 סטודנטית לסיעוד,
 שני מאירס אוניברסיטת חיפה 

אחות פנימית, אסותא 
 אשדוד 

 שירלי לוז

מנהלת התמחויות 
יעוד, מינהל בס

ד במשרד הסיעו
 לרוני בן ג הבריאות

פנסיונרית של בי'ח 
 אילנה אליהו ומרשיבא תל הש

אחות בבית חולים 
 נירה ישנוב כרמל

אחות שרותי בריאות 
 כללית 

 מרים גרינוולד
אורטופדיה  -אחות 

 הבשלי מי ז אח בית בלב אלכס ריבקין צמל  ביהח בלינסון שביט לילי הדסה עין כרם
עובדת סוציאלית משעו 

 חולון

 גולדין יבגני
הגסה  ניתוח אח חדר
 ה בילואוסקואירינ כרמל פילשטינסקי רומן אחות, הדסה עדי לביא עין כרם

אחות בבית חולים 
 אסותא אשדוד

 סבאג פנינה
אחות אחראית מיון 

 פרידמן עירית העמק
אחות מוסמכת 

 בוארדי הישאם פנימית ב בבלינסון
ט באוניברסיטת סטודנ
 אחות באסותא אשדוד רעות הלוי חיפה

 זחנה מיר

מפקחת ארצית 
ריאות בשירותי ב

 סבג ורד תהציבור, בגימלאו
אחות יחידה להמשיך 

 טיפול ק"ש
ן גרויזברג שוורצמ

 אחות בהדסה רעות אסולין אחות בימ״ז דיאנה

 טלי עמר עו"ס במרפאת איתן דנה רותם
 IVFמיילדת ואחות 
 אסותא אחות אושה אורלי מרכז רפואי לגליל שגית קוצ'ק רה הלל יפה חד 

Hiba Reches 
סרטן  אחות מרפאה

 ניקולאי ירנצב בילינסון ריאה
 , ביתBAאח מוסמך 

 מאיה ויזל חולים רמב"ם 
אחות מוסמכת 

 יפה זיסק רני בקהילה
המרכז הרפואי  -אחות 
 הדסה 

 נורית.בן דבגי
גימלאית משרד 

 זיאד אבו סאלח אחות פנסיונרית שרה בן עטר אותהברי
יעוד פנימית ב מנהל ס
 שרה רבי רמלבי"ח כ

אחות טיפת חלב 
 באזור בנימין

 Maya harel אחות בלינסון זהבה מולה אחות שערי צדק שושנה תנעמי

Sc nurse 
pulmonary devision 

carmel hospital Mali Astanovsky לית כל -אחות כפר 

 אורלי טונקיך 
דוקטורנטית, 

 גואטה תירצה אוניברסיטת חיפה

אחות אחראית מלרד 
ל חפה נשים הל
 סימה גלקין חדרה

אחראית פלסטיקה 
 'וסגנית בכרורגיא

דבורה ברברה 
 הרשקוביץ

רים מזכרת הוסטל הד 
אחות של -בתיה

 ההוסטל

 נגה זריהן
מזור ס.אחות 

 רובעיה רים אחראית
אחות 

 יוליאנה סמיצ'נקו מוסמכת..בבילנסון

כרמל אחות בית חולים 
דוקטורנטית בסיעוד 
 גד מדיקל ארחלי שפיר אוניברסיטת חיפה

 פרידמן רוחמה

סגנית מנהלת הסיעוד 
בביה"ח השיקומי 

 יוסף חאג יחיא המשולב, תל השומר
אח מוסמך בית חולים 

 אורנה סבח שלוותה
אחות בית חולים 

 אחות לאומית וינברגר זהבה לניאדו

 בן נפתלי אורית
אחראית מחלקה 

 רחלי גלזר ולים מזורבבית ח

אחות מוסמכת חדר 
ין כרם הדסה עניתוח 

 נג'ואה עוסמאן ירושלים
ואי אחות מרכז רפ

 לאה הוד כרמל
 1/20פנסיונרים מ

 עבדתי בלאומית 

 טארק עראף
ימית רופא מתמחה פנ

 ליננולי קוסאשוי רמבם

ת סיעוד, לוד הלמנ
סנטר יועצת , ק"ח 

 לבקוב עמרית כללית
אחות במרכז רפואי 

 יועץ נישואין ומשפחה וינברגר גבריאל רבין

 י אוריתבן נפתל
אחראית מחלקה 
 אורנית צין בבית חולים מזור

אחות. בית חולים 
 אחות בקפלן יעל רפופורט כח עזר נקר חנה בילינסון

 בן נפתלי אורית
אחראית מחלקה 
 וונדה אטלה  בבית חולים מזור

עבודת בילנסון 
 בית חולים איתנים תניה ונדרניט כח עזר נקר חנה תפקודי כוח עזר 

 פריהן רות
לדת שערי צדק מי

 דנה אברהם סטודנטית לסיעוד  אלה קספין  אחות .. בילנסון דין גויסמי ירושלים
ות בבית חולים אח

 כרמל בחיפה

 עופרה כהנא אחות בשניידר גלית גנדלר
אחות הוספיס הדסה 

 איהאב מתא הר הצופים
המרכז  -מךאח מוס

 נסים גדסי הרפואי לגליל

אח ויו״ר ועד אחים 
ואחיות במרכז 
 הירושלמי יתנים

 לוניליאורה א מיילדת.שערי צדק טליה קרקובר

אחות 
ה.ביהח הטואונקולוגי
 ייחיעד רחמאנ רבקה זיו צפת

אח המרכז הרפואי 
 קופ"ח לאומית, אחות אורית מיטרני לגליל

 בן נפתלי אורית
אחראית מחלקה בית 

 נחמה גורביץ ולים מסורח
ת בלב אחות בי

 וב אח איכיל גדי איילין ראשית 
לוי סולי אני אחות 

 בפנסיה
תומכת בעובדות 

 סוסיאליות



 

 

 יוליה טמנוב דקמיילדת בשערי צ אסתר שאג

אחות מוסמכת עם 
תואר שני בית 
 אילנה ג'קובס החולים צפת

אחות, המרכז הרפואי 
 אחות אפידמיולוגיימ פרומה צור לגליל נהריה

 חן גרי אחות בשערי צדק נעה כץ
אחות אונקולוגית, 

 פני ביטון צפת "זיו"
אחות אחראית טיפול 

 עו"ס משרד הרווחה רותי מוזס נמרץ הלל יפה

 מישל מרגיה
אח במלר"ד בי"ח 

 טל גרנות העמק

אחות היחידה 
לאונקולוגיה של השד 

 רובזי אורלי מרכז דוידוף
אחות בית חולים 

 פנינה ברמן נהריה 
אחות אורטופדיה מקור 

 רוך כללית ירושליםב

 מתן אופיר  אירת ביה"ח מאחו ורד אברהמי
אח פליאטיבי בי"ח 

 אורית זפרני כרמל
מפקחת קלינית בית 
 לאה בלנקו חולים שמואל הרופא

במרפאת כללית אחות ,
 מקור ברוך

 שנה יצחקשו אחות Miriam Rabenu אחות סיון 
אחות מוסמכת בית 

 כחות, שער מנשה שירן שושני חולים כרמל

 רינה כהן
אחות אחראית 

  Miriam Hirschfeld ת א העמק,כרורגי
Professor of 

Nursing  עוס עיריית חיפה אנה ליטבין אחות בשניידר אורית בורשטיין 

 ילנה איילון אמינובא אחות מלר'ד בעמק סיגלית עובדיה
אחות מוסמכת ביח 

 ית סניףאחות אחרא רחל אוחיון גמלאית .אחות דניאלה זיו פוריה

 שרי זהבי
שערי אחות בביח 

 בכרייה זידה אחות בבלינסון ערין שביטה דקצ
מיילדת המרכז הרפואי 

 מאגרו בלה לגליל
אחות במחלקת ילדים 

 הלל יפה

 רויטל ליברמן
י"בא גימלאית של ש

 לליתכאחות כ
מושקוביץ קלאודיה 

 קלרה 
אחות מוסמכת , 
 בן שימול אבתר אחות ברמבם ס.נ בהייח זיו צפת 

אחות מסגרת מועדון 
ניר שמש בית ספר 

 אשדוד

 מהין מאיה כהן מיון חדראח  בריטן דמיטרי
אחות מהשורה כעת 

 חגית ראובינוף גימלאית שולה גולרן גימלאית בלינסון
בי שירותי אחות מכ
 בריאות

 טאיסה פרייזיק אחות באשדוד אלונה מרדכי
בבית חולים  אחות
 בר נוי דור רמב"ם

סגנית מנהלת שירותי 
 אלקרנאוי עביר סיעוד

וסמכת עלה ת מאחו
 נגב נחלת ערן

 כנעני מואייד ערי צדקאחות, ש הילה ביר אחות, הדסה רויטל זלקר 
ח בבית חולים שער א

 כנרת מלכה מנשה

כח עזר/פקידה 
מחלקתית מחלקת 

 ילדים הלל יפה חדרה

 ליפשיץ דניאלה
אחות בית חולים 

 משה-ניסן פליקס בר ומזה שנה פנסיונרית

איכות אח בקרת 
 תביעות ביטוח

סיעודיות ורפואיות, 
ואח פרוייקטור 

רפואה תעסוקתית 
רשת -במדיטון

מרכזים רפואיים 
 מרקו רננה בע"מ

כירה בית חולים מז
 אח מרכוס אטלסוביץ הלל יפה

 מרגלית דן עזרא אחות שערי צדק רואה קשת
מתאמת טיפול -מכבי 

 מיעל הורביץ מך מחוז מרכזתו
 b.nאחות מוסמכת 
 אבו ערארמוחמד טלב  קב. כפר עזה

אח מוסמך עובד בעלה 
 נגב 

 רות זך
אחות פנסיונרית של 

 רותה זך בלינסון כה עזר ברקה סימון  משרד הבריאות
אחות בפמי שירותי 

 למיד בריאות הת
Ghofran Abed 

alhleem 
מיון  -אחות מוסמכת 

 בית חולים בני ציון 

 ארסקיטאיסיה קוטלי אחות ביח רמבם תמר הוד
אחות חדר ניתוח 

 סוזי רוזנברג דסה עין כרםה
אחות בית חולים שערי 

 מדריכת תעסוקה  גרינברג פולט  צדק

 הדר דליה גימלאים שיבא ברטשניידר טובה ינסון כה עזרבל יהלשט איילון מיילדת שערי צדק יעל שחור
עובדים בית יו"ר ועד 

 חולים בילינסון

 כהן רינה
אחות אחראית 

 הורביץמיכל ל  ות "שערי צדק"אח יאנהחילימינסקי יול ,כרורגית א העמק
קב.  b.nאחות קהילה 

 אחות בריאות ציבור עליזה מלקו כפר עזה

 יורם קוזין  אוניברסיטת חמפה גילי פלג

כוח עזר בית חולים 
הדסה עין כרם עובד 

 אני קלוגר של עמותה מטב 
אחות בבית סיעודי 

 אתי אליאב מעגן מיכאל
אחות אחראית בית 

 חולים שיבא

 ביגיל עוקשיא
עו״ס רווחה ראש 

 יצחקימרב  אחות בקהילה בכללית שרה חורי אחות שערי צדק פנינה סבג העין

עכשיו לא עובדת. 
שנים  34עבדתי 

 בהדסה כאחות.

 אחות רמבם אבלין מאירס אחות שעצ.מכון גסטרו לבנה אחות מוסמכת פוליקובסקי דנה קמיילדת שערי צד פרל שלומית

 עמית אסתי

מרכז יום אחות ב
לקשיש בגבעת 

 עופרי פולק כץ שמואל
סטודנטית לסיעוד 

 מיכל קרואני אחות שפילברגיוכי  שנה ג עובדת במזור
סטודנטית לסיעוד בית 

 חולים סורוקה

 יהודית חורי
אחות המטולוגיה 

 אלישבע שחמון אחות מכבי לורה ארמן בי״ח זיו
אחות מחקר מרכז 
 ית לסיעודסטודנט ין שזיפימעי רפואי שערי צדק

 אופיר נסים
מנהל סיעוד מחלקתי 

 ות בשערי צדקאח נעה כץ אחות קופח לאומית מהון מלכה "כרמל" אחות, נטליה שוורצברג ביח כרמל

  מלכי ולפיש
אחות, בית חולים 

 ברמי כוכבה  אחות שניידר לירון בניון שניידר
ביהח ברזילי אחות 

 עאדל מזעל אאג ועינים סגנית ב
ות הנפש אח כללי בריא

 באר יעקב

 בר חלילי
ד מעט אחות בית עו

 מר אוחיוןת חולים בילינסון
מדריכה קלינית. שער 

 דיתה צנטמ מנשה
וץ אחות כפר קיב

 לזי פאני צאלים
מזכירה במרכז לשלום 

 המשפחה

 רות מנחם
אסף -אחות בשמיר

 אייזן יהודית אחות שרפוב ילנה הרופא

אחות אחראית 
הלאומית שרותי 

 סטודנטית לסיעוד ן סגלשרו בריאות

 אלינור
אחות מרפאת יועצת 

 אתי זרביב  אשקלון
 מנהלת יחידות

 דבורה זיק אחות חאג זינאתלטיפולי בית ומערך 
אחות פגייה הדסה עין 

 כרם



 

 

טיפול תומך כללית 
 מחוז צפון 

 גרגורי טרייטל

סגן אחות אחראית, 
המערך לניתוחי לב 

 קוריאט מאיה וחזה, בילינסון
ת חולים אחות בי
 מיכל קרואני אחות תומכת כרמל

סטודנטית לסיעוד בית 
 חולים סורוקה

 נטליה כהן
אחות פנימית ב׳ בית 

 אחוצ קשר אסתר הכט קופ'ח לאומיתאחות  תמר לוין אחות בכללית רוית יחיד חולים בלינסון

 שרית ארליכמן
בניתוחי חזה  אחות
 יונה נהיר מילדת אורנה זינגר סוןבלינ

ריאות גימלאית ב
 שיבא  -אחות אחראית  ה ליבנה ג'סיק הציבור ירושלים

 מזעלהדיל 
בביח אחות מיון 

 שטרן-זיוה טננבאום הגליל נהריה
האגודה -אחות 

 נטלרפז רי פנסיונרית אפרת יושע לבריאות הצבור

מרפאה בעיסוק 
במחלקה פעילה לנוער 

 -באשפוז פסיכיאטרי 
 נס ציונה

 הנא כמאל

אחות אחראית 
נוף הגפן  -מחלקה
 נדיה פרץ חיפה

אחות בבית חולים 
 עדוי ערין בני ציון

אחות מוסמכת בבית 
 מיילדת בי"ח כרמל חיים-יעל בר ולים שיבאח

 ילנה צראף

אחות מוסמכת 
בבריאות הנפש באר 

 יה סנדלרנטל מלרד עמק ביאן חמד חילו אחות מוסמכת  מחמוד לובנה יעקב
אחות בבית חולים 

 העמק

 סתר שליא
מוסמכתסגנית  אחות

 כהן אוולין ניתומדריכ קלי
ות אקדמאית בית אח

 נטליה קשיקוביץ חולים וולפסון
אחות בית חולים 

 אתי דובב נהריה

עובדת סוציאלית 
למיצוי זכויות וקהילה 
ומנהלת מרכז עוצמה 

 בבית שמש

 תמרה גרנות
אחות בריאות הציבור 

 מירי גואטה כרמל אחות ב גברה גנט  מיילדת וולפסון תנוסרי נורי רמלה
ר אחות תל השומ

 בקרדיולוגיה

גרויזברג שוורצמן 
 עאידה עבאדי כעח עזר רמביים לבנזון סופיה-פופייב אחות בימ״ז דיאנה

אחות בבית חולים 
 איגרין לודמילה רמבם

אחות סגנית אחראית 
 מחלקה

 מקסייב אירינה
חולים אחות בית 

 סורוקה ה סופראילנ פת חלבאחות טי אורטל  אחות פוריה ליאת נעמן נהריה

 עלואןאמינה  אחות מהרט וונדה אגר

אחות במחלקת 
יולדות בבית חולים 

 אירנה יזם  שבתאי קמינר פוריה
ה''ח אחות פנימית בי

 רמב''ם

 ריותפנסיונ אבירן שולמית חולים כרמלאחות בית  טניה שוורצמן אחות .אסותא חיפה נמארנה הייא אח מלרד ביח קפלן עודד שןר וולף

 איילת עמר
כוח עזר טיפול נמרץ 

 פנין איילון יצחק רהאחות. על"ה גד  רננה זוננברג לב פוריה
צבר/הוספיס בית+, 

 נטלי אברמוביץ  קופ"ח כללית
מפקחת איכות שהם 

 פרדס חנה 

 טניה שוורצמן
בית חולים  אחות
 מוחמד  אחות באר יעקב בבט סיני כרמל

אח מוסמך אסותא 
 ניגמה דיאב אשדוד 

רד אחות במש
 הבריאות

 זועבי איהאב
ול נמרץ לב אח טיפ

 לינא סאלח אחות פסיכיאטרית טניה קרונוס סטודנטית לעוס נגה וייספלד בית חולים פוריה
הדסה עין כרם  -אחות

 מחלקה כירורגיה א

 Zekra Hussien אחות סחר קזל
סטודנטית לסיעוד 

 י נאדיהכורד  שנה ב
אחות אחראית במרכז 

 מוריה ניר יללהרפואי לג
אחות בבית חולים 

 סורוקה

Sandler 
Konstantin 

אח מוסמך בית חולים 
 גלי ברמי אחות בב"ח רמבם סאוסן אבו חגול באר יעקוב נסציונה 

פיזיותרפיסטית במכבי 
 מלכ אליאס שרותי בריאות

פסיכולוגית קלינית 
תמחה, במחלקה מ

להדרכת הילד 
י״ח גליל והמשפחה בב

 נהריה -מערבי 

 אחות טיפת חלב חיאדרה עאידה רש"ת שביט גילת סטודנטית לסיעוד בת חן אלעזר אחות מוסמכת, פוריה כל צחמי

  ונית יעקוביר
אחות מוסמכת בית 
 סאיחלילא  החולים גליל מערבי 

מתנדבת בסיוע לצוות 
 ד"ר דנה פאר הסיעודי

"ף, מנהלת תוכנית ליטו
 שרה ויס ותת עמדאעמ

 מילדת ויועצת הנקה
 ש"עצ

 ולנטינה ורנובסקי אחות קופח כללית זהא איפרגן אלגבע
אחות, עלה ״מוריה״ 

 אלטמן חיה ע׳׳ר 

בית מוסמכת  אחות
חולים ממשלתי נס 

 סטודנטית לסיעוד מעיין שזיפי ציונה

 ולנטינה ורנובסקי וחאחות חדר נית אורנה דרטבה
ה ״מוריה״ אחות, על

 אח אחראי בעמק איאד כבהה מורה בתיכון  תמי רוזנפלד ע׳׳ר 

 חנה זהר

אחות מתאמת שד. 
י גליל מרכז רפוא

 אחות ורדה מקרו יתתרפיסט מיכל נוימן בן עמי אסותא אשדוד  אגבאריה זיאד מערבי.

 יאנה לוין
 רמב"ם , הנהלת

 מוחמד  הסיעוד
סותא אח מוסמך א

 מלכ אליאס אשדוד 

פסיכולוגית קלינית 
חה, במחלקה מתמ

להדרכת הילד 
והמשפחה בבי״ח גליל 

 כרמית פריד נהריה -מערבי 
סגנית אח אחראי, 

 כתר, רמב״ם

 טל רוטנברג
מנהלת תוכנית, 

 דורית קופפר גרשון עמותת יחדיו

חות, מדריכה א
קלינית, מח׳ נוער 

 קוצטוב נטלי לוותהש
 אחות בית חולים

 דיאבניגמה  השרון
אחות במשרד 

 הבריאות

 פרלמן נאוה
אחות מרפאת קופ" ח 

 קבאני אחמד כללית נעמן.

סגן אחות אחראית 
נימית א בית חולים פ

 זולאיתמר לב א רמבם

 -ה תרפיסטית בתנוע
הדרכת הילד ביה״ח 

 יקאירית אורנ נהריה
אחות מוסמכת, חדר 
 ניתוח ״רמב״ם״ חיפה

 עפרה צונץ אח בני ציון אכטמן נתן אחות פגיה פוריה יוסר מסאלחה עוצמהמלווה במרכז  מיכל כהן
אחות במרכז הרפואי 

 שערי צדק



 

 

 חאלד יוסף אחות בני ציון מרינה קירציק בקהילה בדרום בתיה דויטש אחות בכללית ניסן אורנה
ת חולים אח מוסמך בי

 זיו צפת

islam aboud 

ת סוציאלית עובד 
במועצה אזורית 

 רת דכןאפ אלקסום

ג חברת סגל החו
לסיעוד, אוניברסיטת 

 יזראילוב אנחלה חיפה

מכת אחות מוס
באשפוז יום כללית 

 זהר פרופר נתניה
 -פסיכולוגית ארגונית

 עצמאית

 אביגיל נמני
אחות שירותי בריאות 

 טלי בר כללית
פקידת קבלה בית 

 קוביץחנה מוס חולים רמבם
אחות מומחית בטיפול 

 נרדה שלום תומך

מרכז יום מנהלת 
לקשיש ע״ש משפחת 

 גלוק בבית באייר

 נגם דיאב

עובדת סוציאלית 
ות ועו"ס לחוק משפח

 שטייןרונן אורנ אחות סחר קזל סטודנטית לסיעוד סונדוס איוב  סדרי דין

הפעלה קוגניטיבית 
-בבתי אינטראקטיבית
 אבות ומרכזי יום

 ליאלי מסאלחה

מרצה בחוג לסיעוד, 
מכללה אקאדמית 

 סבטטלנה מכאלסון פנסיונרית של כללית  חנה נתן לעמק יזרעא
אחות באנגיוגרפיה, 

 אח, בית חולים כרמל ויטלי יורין  שערי צדק

 יראת
עוקס יחידה לטיפול 

 סיין חטיבחו במתבגרים
מנהל מכון הדיאליזה. 

 מיילדת הדסה עין כרם טליה דדש רה לחינוךמו ותד אמל ור כרמיאלנפרומ

 ןמרב וקני
ת מלווה משפחו

 גילוטין בלה רווחה 
אחות אחראית ט.ח. 

 סאמר יוסף לוד

טיפול  -אח מוסמך 
בית חולים  -נמרץ לב 
 לה הכרמלאחות מע לו טל פוריה 

 סמאהר גבארין
אחות שהם פרדס 

 Zekra Hussien אחות קבה טניה חנה
סטודנטית לסיעוד שנה 

 אחות בריאות הציבור מארי תותרי ב

 אסדי האשם אחות רמבם  מאיה טרנרוצקי
מנהל מכון נפרוקר 

 דיאב זינב  ולהפריזניוס בעפ
טיפת  -אית אחות אחר

 סטודנטית  אלמלק איה  חלב ביראלמקסור 

 ענבתאוי רמי אחות שערי צדק יפעת משעוני
מנהל נפרוקר 

 יאבניגמה ד שפרעם
אחות במשרד 

 אלה עיני הבריאות
אחות בבית חולים באר 

 יעקב -

 עאבד מחמוד אחות במכבי תמר יהודאי
אח מוסמך 

 כרמל מנהלת בית מרה דרנדינגר אח מוסמך rami awawdi בפריזיניוס ישראל 

 יה סטולרוליד 
אחות חדר ניתוח בית 

 גלנטר דני אחות פוריה מירית כהן מנהלת סיעוד יעל שמעוני חולים בני ציון
יור ועד העובדים 

 במרכז הרפואי בני ציון

 עאסלה תסנים
אחות,בית חולים 

 מיטל דודיאן וריה פ
מרכז פסיכולוגית 
 זועבי גיהאן רפואי רעות

אחות בבית חוחים 
ק מדריכה במללה העמ

אקאדימית עמק 
 בר נוי דור יזראעל

סגנית מנהלת שירותי 
 סיעוד

 אנטואן עביד 

 BAאח מוסמך 
מחלקת נוירו 

 הילה גור כירורגיה רמבם 

ז בריאות אחות, מרכ
הנפש באר יעקב, 

 אחות מוסמכת רמבם נסרין מוברשם נפרומור כרמיאל אילה הייתםחל מחלקה לצידך

 באסל בדארנה

קיבוץ  -פיזיותרפיסט
 -קהילת הדרך -גינגר

 נסים גדסי בית אבות הספרדי

אח ויו״ר ועד אחים 
ואחיות במרכז 
 אביבה פרידמן סטודנטית לסיעוד  כנאר חמדון  הירושלמי יתנים

מנהלת מחקרים 
 קליניים אחות לשעבר

 ריהאם דיאב אחות פסיכיאטרית טניה קרונוס
ת חולים אחות , בי

 מסיי אורטל כרמל
אחות בבית חולים 

 לאלד מחאמיד י ברזיל
המרכז הירושלמי  -אח

 שלבריאות הנפ

 אמיר עכאשה

מנהל בית סיעודי 
איתני דברת קיבוץ 

 חנה מירז דברת

מפקחת ארצית 
בשירותי בריאות 
   אחות בבי״ח קרן דן דוד הציבור, בגימלאות

 
 
 


