
בתי הספר לסיעוד המצטייניםבתי הספר לסיעוד המצטיינים
לשנת לשנת 20192019

ד״ר אסתר שטראוס
מנהלת ביה״ס האקדמי

לסיעוד לניאדו

ד״ר לבנה עגני
מנהלת ביה״ס לסיעוד

זיו צפת

ד״ר הילה תם
מנהלת ביה״ס האקדמי

לסיעוד קפלן

ד״ר מירב בן נתן
מנהלת ביה״ס האקדמי 

לסיעוד הילל יפה

ד״ר אפרת דנינו
מנהלת ביה״ס לסיעוד שמיר 

)אסף הרופא(

ד״ר נאוה פלדמן-גרוס
מנהלת ביה״ס לסיעוד שיינברון

בית הספר האקדמי לסיעודכותרת???
הילל יפה עמד בהצטיינות יתרה 

בכל מבחני המודל בציון 100, 
הראשון מבין 15 בתי הספר

לסיעוד בישראל!

 בית הספר לסיעוד זיו צפת
על הישגיו המצטיינים

במבחני המודל

בית הספר לסיעוד שמיר,
עמד בהצטיינות יתרה
במבחני המודל והשיג

ציון 95,
הישג ראוי לשבח!

בית הספר לסיעוד קפלן
על הישגיו המצטיינים

במבחני המודל

בית הספר לסיעוד שיינברון
על הישגיו המצטיינים

במבחני המודל

בית הספר לסיעוד לניאדו
על הישגיו המצטיינים

במבחני המודל

בתי הספר לסיעוד שזכו במודל התימרוץ על הישגיהם להעלאת שיעור האחיות בישראל,
על עבודתם המקצועית בגיוס לומדים חדשים, שימור הסטודנטים,

הפחתת אחוז הנשירה בכלל תוכניות הלימוד
והעלאת אחוז הצלחת הבוגרים בבחינות הרישוי הממשלתיות.  



הוקרה לאחיות ואחים מצטיינים הוקרה לאחיות ואחים מצטיינים 
יום האחיות והאחים הבינלאומי

12 למאי 2020

כותרת???

אחיות ואחים מייצגים את האחיות 
והאחים במערך האשפוז הכללי, 

הגריאטרי ובריאות הנפש

אחות בריאות הציבור מייצגת את 
האחיות בתחנות לבריאות 

המשפחה בטיפות החלב

אחיות מייצגות את האחיות 
והאחים המומחים הקליניים

אחיות קהילה מייצגות 
את האחיות והאחים בכלל 

קופות החולים

אחות מייצגת את מערך 
האחיות והאחים בצה"ל

אח מייצג את האחיות והאחים 
בחינוך בסיעוד

 6

1

 2

4

1

1

15 אחיות ואחים מצטיינים בשנת האחיות והאחים הבינלאומית 2020

ד""ר רסמיה אבו רביע
מרכזת מידע גנטי, הנהלת 

הסיעוד, שירותי בריאות כללית, 
מחוז דרום

בושרה יונס
אחות מומחית בסוכרת 

ומרכזת תחום סוכרת
מאוחדת מחוז צפון

אילנה גנס
ראש מדור קידום בריאות,

חיל הרפואה צה"ל

דפנה חיוורוני
אחות ביחידה לטיפול נמרץ 
בפגים, מרכז רפואי הדסה 

הר הצופים

דבורה עדן
אחות אחראית אשפוז יום, 
המרכז לבריאות הנפש, 

לב השרון

אלה קוקלינסקי
מנהלת סיעוד מחלקתית סיעוד 
מורכב אונקולוגי, המרכז הרפואי 

גריאטרי שיקומי הרצפלד

תמר קירשנבוים
אחות טיפול נמרץ כללי, מרכז 

רפואי שערי צדק

אוסנת )בנצ׳יאלם( יחזקיה
אחות אחראית מרפאה בערד

לאומית שירותי בריאות 

אלה ליזיאקין
אחות מומחית בגריאטריה

המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

נאוה גרשון
אחות אחראית כירורגיה 

ילדים, המרכז הרפואי וולפסון

נילי האס
אחות מרכזת ביקורי בית בטיפת חלב,
תחנות לבריאות המשפחה, לשכת 

הבריאות המחוזית חיפה

אולגה גוכשטיין
מרכזת תחום פצעים וסטומה

הנהלת הסיעוד
מרכז שניידר לרפואת ילדים

רנדי גמליאל
אחות ביחידה לטיפולי בית 

ומרפאה גריאטרית
מכבי שרותי בריאות,
מחוז ירושלים ושפלה

בלאל אגבריה
מרצה ומדריך בבית הספר 

האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל,
המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

אסף אורבך
אח מוסמך ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, 

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה


