
התחדשו! הושלם ונחנך מבנה 
הפגייה הממוגן 

לאחר כשנה וחצי של עבודות בינוי אינטנסיביות, חנך המרכז הרפואי בניין חדש וממוגן לפגייה. עלות המבנה 
ותכולתו מסתכמת בכ-25 מיליון שקלים. טיפול מיטבי לפגים בתנאי מלונאות שלא נראו עד כה.

"בנמרצות מחודשת"

הורחב  החדש,  למשכנה  המעבר  במסגרת 
מיטות   9 הוקצו   ,4 פי  כמעט  היחידה  שטח 
יושלמו ובעתיד  כללי  נמרץ  טיפול   של 
עומס  על  הקלה  המשמעות:  מיטות.  לכ-13 
המטופלים הזקוקים להנשמה ולטיפול נמרץ 

מחוץ ליחידה תוך אשפוז בתנאי מלונאות. 

עלותו ותכולתו של המבנה החדש, שבנייתו החלה 
גל  של  תחילתו  לפני  קצת  והושלמה   2018 ביוני 
הוקם   ,₪ מיליון  כ-25  על  נאמדות  הראשון,  הקורונה 
בסיועם של קרן לגסי הריטג', CIA הולנד, משרד 
הבריאות והמרכז הרפואי הלל יפה עצמו. המבנה 
מ"ר-   1000 כ-  על  משתרע  ושטחו  כולו  ממוגן 
הישן,  המבנה  משטח   3 פי  כמעט  הגדול  שטח 
מ-19  המיטות  כמות  הגדלת  את  שאפשר  מה 
ל-26 עריסות. לציין כי בזמן אמת, במידה שיעלה 
צורך, המבנה יכול לאכלס 34 עריסות, כולן באזור 
היילודים.  יחידת  את  גם  להכיל  יכול  וכן  ממוגן, 
ושודרג  הוחלף  הציוד  כל  החדש,  המבנה  מלבד 
והוקם  בעולם  ביותר  מהמשוכללים  חדיש  בציוד 
מיכאל  ד"ר  ההורים.  לנוחות  שחרור'  טרום  'חדר 
כי  מסביר  ופגים,  יילודים  מחלקת  מנהל  פלדמן, 
מדובר ב"חלום שהתגשם״ המהווה בשורות טובות 

למטופלים הזעירים, הוריהם והסביבה כולה. 
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הראשונים לסיעוד

הפרס ניתן לאחר שבית הספר האקדמי לסיעוד 
של "הלל יפה" היה המצטיין בתוכנית הכוכבים 
בישראל.  לסיעוד  ספר  לבתי  התמרוץ(  )מודל 
משרד  הסיעוד  מנהל  מטעם  ניתן  הפרס 
בנימין  מר  הממשלה  ראש  בחסות  הבריאות 

נתניהו ונשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין. 

בינואר  חגיגי  בטקס  שנחנך  המחודש,  המתחם 
האחרון , הציג את סיומו של פרויקט  שהחל בשנת 
2018, ומטרתו הייתה יצירת תנאי מלונאות טובים 
הפרויקט  במסגרת  ולמטפלים.  למטופלים  יותר 
נתרמו כ- 2.5 מיליון שקלים על ידי עמותת הידידים 
לבינוי  המלא  הסכום  כאשר  הרפואי,  המרכז  של 
הושלם על ידי משרד הבריאות )3 מיליון שקלים( 
כמיליון  )עוד  עצמו  יפה  הלל  הרפואי  והמרכז 

שקלים(. 
במסגרת הפרויקט הורחב השטח של חדר המיון 
בכ- 200 מ"ר נוספים, שופרו תשתיות המבנה, נבנה 
מחדש אזור הטיפולים, הורחב מיון מהלכים, הוכשר 
דלפקי  השירות,  עמדות  שופרו  חדש,  בידוד  חדר 
וריהוט  ציוד  נרכש  התרופות,  וארונות  העבודה 
חדש, מודרני ופונקציונאלי וכן שופץ אזור המבואה 

המיועד להמתנת משפחות.

בהשקעה של כ- 6.5 מיליון שקלים נחנך מתחם חדש 
למחלקה לרפואה דחופה )חדר המיון( 

ולמטפלים,  למטופלים  מודרניים  מלונאות  תנאי  מציג  הוותיק, שכעת  המיון  חדר  למתחם  הרחבה  מהווה  החדש  המתחם 
שמאפשרים מתן שירות מיטבי. עלות הפרויקט מומנה בסיוע עמותת הידידים של המרכז הרפואי ומשרד הבריאות.

מדובר במרכז הנותן מענה לבני נוער בגילאי 18-12 הסובלים מקשיים הסתגלותיים והפרעות פסיכיאטריות 
ומתקשים להמשיך ולתפקד בבית, בחברה ובבית הספר. המטרה היא להחזיר את הנער/ה למסגרתו/ה 
כולל כיתה חינוכית בפיקוח משרד  וחינוכי  הרגילה. במרכז פועל צוות רב מקצועי רפואי, פרא-רפואי 

החינוך, המספקת לימודים אקדמיים ברמה התואמת את הגיל ואת היכולות האקדמיות של הילד.

המרכז, שזכה לשם "מנור", הינו מיזם ייחודי המספק מסגרת לימודית זמנית 
טיפולית לבני נוער הסובלים מהפרעות פסיכיאטריות שעד כה לא היו עבורם מוסדות 

מתאימים באזור. המטרה- להחזיר את בני הנוער למסגרת לימודית רגילה. 

נפתח מרכז טיפול יום פסיכיאטרי לנוער

אקדמי הספר  לבית  מדהים   הישג 
את  קטף   - יפה"  "הלל  של  לסיעוד 
הספר  בתי  כל  מבין  הראשון  המקום 
של  הכוכבים  בתוכנית  בארץ  לסיעוד 
נתן,  בן  מירב  ד"ר  הבריאות.  משרד 
מנהלת בית הספר: "התרגשות וגאווה 

שאין לתאר".

עברה  כללי  נמרץ  לטיפול  היחידה 
למשכנה החדש והמשופר - השקעה 

הנאמדת בכ-20 מיליון ש"ח.



עומדים בתור – בביטחה!
 – שלנו?  החוץ  במרפאות  ייעוץ  לפגישת  הגעתם 
הודעת סמס תשלח אליכם לנייד כמה דקות לפני 
שיגיע תורכם להיכנס. הרעיון: מניעת התקהלויות 
ושמירת מרחק זה מזה כנדרש ב"ימי קורונה". עם 
מגיע  ואז המטופל  הודעת סמס  נשלחת  ההגעה 

לחדר הרופא וממתין לקריאתו. 

תרומה מתגלגלת
על  הרפואי  למרכז  נתרמו  גלגלים  כיסאות   14
ידי איש העסקים ירדן זיידי )בעל מרכז העסקים 
האלונקאי  של  בתיוכו  מחדרה(  השכונה"  "לב 

דורון אשכנזי.

קוצב הלב הקטן ביותר 
בעולם הושתל בחולת 

דיאליזה
לראשונה ב"הלל יפה" – בוצעה 

השתלה של קוצב לב חדשני, הקטן 
בהרבה מגודלו של קוצב לב רגיל. 

הקוצב הזעיר מספק פתרון עבור חולי 
לב הסובלים מבעיות כלי דם, זיהומים 

וחולי דיאליזה.

שירות חדש: ניתוחי מוהס 
להסרת נגעים סרטניים 

מעור הפנים
היחידה לכירורגיה פלסטית החלה 

להפעיל שירות לניתוחי מוהס 
)MOHS( להסרת נגעים סרטניים 

מעור הפנים. 
הרקמה  של  כריתה  מאפשרת  זו  ניתוח  שיטת 
הבריאה הקטנה ביותר סביב הגידול לצד תוצאה 
מדויקת ואסתטית יותר. ההליך מתבצע לצד בדיקה 
מידית של הרקמה על ידי פתולוג, כך שניתן לקבל 
תשובות מהירות לטיב הגידול. אחוזי ההצלחה של 
  .97%-99% על  עומדים  נגעים  בהסרת  זו  שיטה 
ההליך עצמו קצר והמטופל משתחרר לביתו כבר 
באותו יום, במידה שהכול תקין. על השירות אחראי 
וותק  ידע  בעל  פלסטי  כירורג  ארנון,  עופר  ד"ר 

נרחבים בתחום.

נפגשים עם הרופא מרחוק, 
מרגישים קרוב 

לאור ההנחיות הקיימות לזהירות 
מתבקשת בשל נגיף קורונה, 

מתאפשר שירות של ייעוץ רפואי 
 – מרחוק למטופלים. המשמעות

שיחות ייעוץ אונליין עם הרופא 
המטפל במרפאות מעקב, כגון הריון 

בסיכון, אנדוקרינולוגיה, פסיכיאטריה, 
מחלות זיהומיות ועוד. 

הרעיון מאחורי השירות – שמירה על בריאות הציבור 
וידאו.  שיחת  באמצעות  "מרחוק"  לרופא  ונגישות 
במהלך השיחה הרופא יכול לשוחח עם המטופל, 
להתרשם ויזואלית וכן לראות את המסמכים אשר 

יבחר המטופל להציג בפניו. 
ייחודית  אפליקציה  הורדת  דורש  שאינו  השירות, 
מבוטל.  לא  מרפאות  במספר  כיום  פועל  כלשהי, 
במרפאה  הרופא  ביוזמת  נעשית  התור  קביעת 
או כהמשך  תור  לאחר שהמטופל קבע  הייעודית, 
מעקב, תוך הפעלת שיקול דעתו האם ניתן לקיים 

פגישת ייעוץ מרחוק.

"נקי ובטוח"
ביחידה לטיפול נמרץ כללי, ביחידה 

לטיפול נמרץ לב ובפגיה הוכיחו 
מגמה של שאיפה לאפס בכל הקשור 
לזיהומים נרכשים עקב הכנסת צנתר 

בשנה החולפת. הנתונים פורסמו 
בדו"ח משרד הבריאות שבדק את 

הנושא ביחידות הללו בבתי החולים 
בישראל.  

ציון אפס שנצפה שוב ושוב בגרפים מעיד על כך 
שבבית החולים לא היו הידבקויות בחיידקים דרך 
כניסה  אתר  המהווים  שונים,  מרכזיים  צנתרים 
לזיהומים חיידקים מסכני חיים. גם נושא אלח דם 
)ספסיס( מסיבות אחרות, שנמדד ביחידות טיפול 

נמרץ השונות, היה בשיעור השואף לאפס.
מתמשך  מאמץ  של  תוצר  שהוא  בהישג  מדובר 
למניעת זיהומים על ידי הצוותים האיכותיים שלנו 

בליווי צוות היחידה למניעת זיהומים.
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הנהלת המרכז הרפואי והעובדים מביעים תנחומים ומשתתפים בצערם של 
העובדים על פטירת יקיריהם:

המרכז הרפואי מביע צער רב על פטירתם של ארבעה מעובדיו בתקופת עבודתם:
לזכרם!

נידאל אבו מוך - במות האח
אפיק אבוטבול - במות האב
בת חן אבשלום - במות האח

סאמרה אבו רקייה - במות האב
רוזה אברמוב - במות האם

טטיאנה אגננקו - במות האם 
הרצל אהרוני - במות האח
אורלי אזולאי - במות האח
דוד אזולאי - במות האישה

שולמית אושרי - במות האח
ויאולטה אזרדה - במות האם

מרגריטה איזיגייב - במות האב
סבייב אלמירה - במות האם

תמר אינסלר - במות האב 
יעל אפללו - במות האב
נדיה בלאו - במות האב

ד"ר מגי בראל - במות האח
יעל דמתי - במות האב

אמירה דקל - במות האב
טל ורדי - במות האב     
אחמד ותד - במות האב  

מלול חביב - במות האם
טובה טשגר - במות הבעל
משה טשגר - במות האח

רוית יוסף - במות האם
נורית כחלון - במות האם

מזל לוי - במות האח
ד"ר אלה לנדא - במות האב

רויטל מור - במות האב
אתי מחפוד - במות האחות

פרח מנחם - במות האח
סבן סידני - במות האם 

אינסה סלובודניק דוקטרוביץ - במות האב
קסניה  סמנדוייב - במות האב

אחמד עמאש - במות האב
נזאר ענאבוסי - במות האח

ד"ר עבד אל כרים עתאמנה - במות האח
עבד אל חלים עתאמנה - במות האח

מיכאל פישלר - במות האח
יורי פריבגדה - במות האם
שושנה פרץ - במות האם

יפה קארליקר - במות האב
ד"ר נטליה קוחנובסקי - במות האב

אלונה קרול - במות האם
איתן רוזנר - במות האם
שמעון ריבו - במות האם

יעל שטרנברג - במות האב
יפה שכטר - במות האם והאח

רחל שמעון - במות האם
ליגיה שוורץ - במות האב 

קרן מחקרים
ג'וני יורם - במות האחות

ד"ר אסתר שגיא מאור - במות האם
ד"ר לאון פריש - במות האישה

משתתפים בצער

 ריאד אבו מוך ז"ל 
 אח אחראי מחלקת אורתופדית ב'

נפטר ב-15.2.2020

  רחל יהושוע ז"ל 
 כח עזר במחלקת תגבורים 

 נפטרה ב-15.12.2019

החלה את עבודתה במרכז 
הרפואי ב-7.10.2001 במחלקת 
נפרולוגיה, ובשנת 2009 עברה 

למחלקת תגבורים.

 יעקב קרול ז"ל 
 אחראי חדר ירקות במטבח

נפטר ב-29.3.2020

 החל את עבודתו במרכז הרפואי
ב-3.3.1996 במטבח. 

 דן ליסיאנסקי ז"ל
מהנדס מיזוג אויר במחלקה 
הטכנית. נפטר ב-4.8.2020

 החל את עבודתו 
 במרכז הרפואי הלל יפה 

בתאריך 01.08.2013
במחלקת אחזקה.

לראשונה ב"הלל יפה": ניתוח לפריצת דיסק צווארי בשיטה 
זעיר פולשנית בגישה אחורית

היחידה לניתוחי גב ועמוד שדרה ביצעה לראשונה ניתוח לתיקון פריצת דיסק צווארי בשיטת זעיר פולשנית 
בגישה אחורית. ברוב המקרים ניתוחים כאלה מצריכים החלפת דיסק מלאכותי או קיבוע של חולייה צווארית 

בגישה קדמית. את הניתוח ביצע ד"ר גבריאל גוטמן, מומחה לניתוחי גב.
לשיטה זו מספר יתרונות, ביניהם שימור טווח תנועה, היעדר הצורך במשתל מלאכותי או לחילופין קיבוע 
של החוליה, וכן צמצום הסיבוכים הכרוכים בניתוחים האחרים, כגון פגיעה בכלי דם גדולים או פגיעה בוושט 

ובמיתרי הקול, שעלולה לגרום לצרידות וקושי בבליעה.

 ,1983 משנת  הרפואי  במרכז  עבודתו  את  החל 
מחלקה  של  אחראי  לאח  מונה   2016 ובשנת 
בפברואר  פתאומי  באופן  נפטר  ב'.  אורתופדית 
לאות  זכה  כשנתיים  לפני   .58 בן  והוא  השנה, 
בחיבה  ייזכר  והוא  אישית,  מצוינות  על  הוקרה 

ואהדה על ידי כל מי שעבד איתו ולצידו.

מדובר בקוצב לב החדשני ביותר בעולם הקרוי בשם "MICRA", שהוא בגודל של 2 – 3 ס"מ בלבד. הוא הושתל 
באישה כבת 60, חולת דיאליזה, הסובלת מהפרעות בקצב הלב. את השתלת הקוצב ביצעו ד"ר מרק קזצקר, 

מנהל שירות קוצבים וד"ר אסף דנון, מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה במערך הלב. 
נתונים עדכניים  ושידור  זיהומים,  יותר למניעת  יותר, אפשרות טובה  והחדרה פשוטות  היתרונות: השתלה 

היישר למערכת ניטור מרחוק ועוד.



במחלקה אורתופדית ב' החלו לטפל בנמק א-ווסקולרי של ראש עצם הירך 
בשיטה זעיר-פולשנית מתקדמת על ידי קידוח לראש הירך והזרקת תאי גזע. 

היתרונות: ניתוח זעיר פולשני, אשפוז קצר, מניעת צורך בניתוח להחלפת פרק 
ירך וניצול פוטנציאל הריפוי העצמי והטבעי של הגוף. 

ומוביל  לאזור  הדם  באספקת  בפגיעה  כתוצאה  הנגרם  מצב  הוא  הירך  עצם  בראש  א-וסקולרי  נמק 
להתפתחות עצם "חולה". מכאן הדרך לפגיעה במשטח הסחוסי ולפגיעה משמעותית במפרק הירך עלולה 
להיות קצרה. הטיפול, שבוצע לראשונה על ידי ד"ר ירון ברקוביץ' – מנהל מחלקה אורתופדית  ב' וד"ר ליאור 
לבר – רופא בכיר במחלקה, מומחה ברפואת ספורט ואחראי השירות לשימור מפרק הירך, נעשה באמצעות  

קידוח לראש הירך והזרקת תאי גזע. 

יצירת נרתיק באישה 
שנולדה עם איבר מין לא 

מפותח- ניתוח חדשני
נשים  באגף  אגן  ורצפת  לאורוגינקולוגיה  היחידה 
ויולדות שלנו ביצעה לראשונה בארץ ניתוח חדשני 
ליצירת נרתיק בשיטה לפרוסקופית )דרך פתחים 
נרתיק  ללא  בדופן הבטן(, באשה שנולדה  זעירים 
עקב מום מולד. בניתוח יצרו הרופאים - ד"ר בני 
אלשיך,  עאמר  ג'וניה  וד"ר  היחידה  מנהל  פיינר, 
רופאה בכירה ביחידה, נרתיק מרקמת 'פריטונאום', 
המהווה חלק ממעטפות הבטן, ללא צורך בכריתת 

מעי או גיוס שתל עור, כפי שהיה נחוץ בעבר. 

שבוע ההנקה בצל הקורונה 
כבכל שנה, בתחילתו של חודש אוגוסט, ציינו באגף 
נגיף  אימהות את שבוע ההנקה הבינלאומי. לאור 
הקורונה, בחרו לציין זאת באופן שונה מהרגיל: כל 
אחרי  או  לפני  אימהות-  באגף  שאושפזה  אישה 
לידה - קיבלה ערכה אישית מפנקת מצוות האגף.

נשארים מחוברים ליולדת
לאור ההנחיות האוסרות על קיום 

מפגשים והתקהלויות, פתח המרכז 
הרפואי קורסי הכנה ללידה- אונליין 

ללא עלות. נרשמת היענות רבה 
ושביעות רצון גבוהה מהמהלך בקרב 

ההריוניות.
על מנת לאפשר להריוניות לקבל מידע ולהתכונן 
לקראת הלידה, פתח המרכז הרפואי קורסי הכנה 
ללידה אונליין, במסגרתם יכולות ההריוניות לשאול 
שאלות, להתייעץ ולקבל מענה מידי. את הקורסים 
מעבירה סילבי אקרמן, מדריכת קורסי הכנה ללידה 
מתקיימים  והם  שנה,   26 מזה  מוסמכת  ומיילדת 

אחת לחודש.

המערכת שתספר לכם מי 
מטפל בכם בחדר מיון

אחרי הליך פיתוח שהחל לפני כשנה בסיוע המכון 
הישראלי לחדשנות ובתמיכת עמותת הידידים של 
'הלל יפה', החלה לפעול במחלקה לרפואה דחופה 
לשימוש,  ופשוטה  ידידותית  מערכת  המיון(  )חדר 
שאינה כרוכה בהתקנה מוקדמת כלשהי, השולחת 
בזמן אמת עדכונים למטופל על התהליכים שיעבור 
בחדר המיון. המטרה: הקטנת אי וודאות בזמן אמת 

ושיפור חוויית המטופל.

פרישה לגמלאות

 ד"ר דניאל לנדאו - פסיכולוג מומחה )קליני(, 
מחלקה פסיכיאטרית, פרש ב-31.3.2020.

 שושי רובין – סגנית אחות אחראית מחלקה 
פנימית ב', פרשה ב-29.2.2020.

 אורלי בר יוחאי – אחות מוסמכת במלר"ד, 
פרשה ב- 30.11.2019.

 עלי שלבי – אח מוסמך בטיפול נמרץ לב, 
פרש ב-31.12.2019.

 ליאורה חרדון שיפנבאור – אחות מוסמכת 
בטיפול נמרץ לב, פרשה ב-31.1.2020.

 מרי חיות - אחות מוסמכת במלר"ד ילדים, 
פרשה ב-31.5.2020.

 יהודית ברנע – אחות מוסמכת מרפאות חוץ, 
פרשה ב-31.1.2020.

 ד"ר מוני ליטמנוביץ
מנהל יחידה מקצועית טיפול

נמרץ כללי, פרש ב- 31.7.2020

 יוכבד בר און
 אחות כללית ערב/לילה ממשרד

אחות ראשית, פרשה ב- 31.3.2020

 יהודית כלפון
 אחות אחראית מחלקה 

נוירולוגית, פרשה ב- 30.6.2020

 אמה אזרניקוב
אחות אחראית במכון לרפואה 
גרעינית, פרשה ב- 30.4.2020

 חדש: טיפול בהזרקת תאי גזע לטיפול בנמק
א-ווסקולרי של ראש עצם הירך

 תכנית "חוסן"
המרכז לבריאות הגוף ונפש או תוכנית "חוסן". 

כך נקרא הפרויקט החדש והייחודי, ש"הלל 
יפה" הוא הראשון להתנסות בו, שעיקרו - מרכז 
חוגים ופעילות חדש לרווחת העובדים. במסגרת 

התוכנית מועברים מידי יום שיעורים במגוון 
תחומים ביניהם: פילאטיס, יוגה, מיינדפולנס ועוד. 
לפרויקט שותפים המחלקה למשאבי אנוש, מערך 

הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה הרפואית, היחידה 
לפיזיותרפיה והמרפאה לרפואה משלימה. 

יום האחות הבינלאומי ב"הלל יפה": אחות ויחידה!
יום האחות הבינלאומי נחגג השנה במרכז הרפואי הלל יפה ובכלל בסימן ההכרזה על שנת 2020 כשנת 
האחות. לרגל היום החגיגי חילקו הנהלת הסיעוד וועד הסיעוד )בראשותו של פנינה ביטון, אחות אחראית 

ביחידה לטיפול נמרץ כללי(, באופן אישי בכל המחלקות, תשורה סמלית ומתוקה בצירוף ברכת הוקרה.
את היום המרגש חתמה תמונה קבוצתית של הנהלת המרכז הרפואי הלל יפה עם ועד הסיעוד ששלחו ברכה 
לבבית במיוחד לכל האחים והאחיות. דינה פיינבלט, מנהלת הסיעוד: "יש לנו צוות מנצח, גאה באופן אישי 

בכל אחד ואחת מהם.״

 טל אננה מיריל - אחות מוסמכת במכון גסטרואנטרולוגי, 
פרשה ב-30.6.2020.

אורה לוי – אחות מעשית מחלקת ילדים, פרשה ב-29.2.2020.
 לילית נתן - סגנית מנהלת מחלקה לעבודה סוציאלית, 
מחלקה לבריאות הנפש )מבוגרים(, פרשה ב-31.7.2020.

מיכל וארם - אחראית מרפאה לזימון תורים, פרשה ב-31.1.2020.
 בוריס סטרובינסקי - מנהל תחום מקצועי, מכון דימות, 

פרש ב-31.7.2020.
 אליזבת קרסני - רנטגנאית בכירה, מכון דימות, 

פרשה ב-31.12.2019.
 גילה קראוס - רכזת תחום פיזיותרפיה

 במכון להתפתחות הילד, פרשה ב-31.12.2019.
סילבי סייג - רכזת בכירה, מנהל הסיעוד, פרשה ב-31.7.2020.

עליזה בידרמן - רכזת בכירה, פרשה ב-30.6.2020.

רפי תוהמי - מנהל עבודה )מסגרות(, פרש ב-30.4.2020.
 אושרי רוטברט - עובד מקצועי, פרש ב-31.12.2019.

 מלכה אוולין - כח עזר במחלקה פנימית ב', פרשה ב-31.5.2020.
מזל שוהר - כח עזר במרפאות חוץ, פרשה ב-31.7.2020.

ציון זכות - אופה ראשי, פרש ב-31.3.2020.
יצחק דוד - עובד מקצועי, פרש ב-31.5.2020.

רעיסה אברמוב - עובדת ניקיון, פרשה ב-30.11.2019.
מרגריטה שפדוב - עובדת ניקיון, פרשה ב-31.12.2019.

לקיה עזריה - עובדת ניקיון, פרשה ב-31.1.2020.

ליה איסקוב - עובדת ניקיון, פרשה ב-29.2.2020.
מריה ציוני - עובדת ניקיון, פרשה ב-29.2.2020.

מוחמד אלקבועה - חצרן, פרש ב-30.4.2020.
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נישואין
 שרית דוקלסקי 

 בת אל חדד
 שי מזור

 
לידות 

ענבר אבו הלאל - בת 
גנאים אברר אבו מוך - בת

אמין אבו פול - בן
רנא וותד אבו רקיה - בת

אחמד אגבאריה - בן
מריאל זייצב אהרוני - בן 

מאריי אזנגה - בת 
רנה איזיאגוייב - בן  

נאור אלגלי - בן
טלי אליתיים - בן 

ספיר אלמלח - בן 
רוית ארביב - בת 

ד"ר שלי ליפמן ארנס - בן
מיי עסלי ביאדסי - בן 

רינת בלומנטל - בן
נטלי בקר - בן

ד"ר יאנה ברודנר - בת 
הדר ברוך - בן 

שי ברנק - בן 
שאדי גג'בארין - בת

רם גרא - בת 
לינה דדון - בן

שאדי דאמוני - בת
ד"ר אירית דרור - בן 

מוחמד וותד - בת 
עוז וכטר - בן

הדסה רחל זוהר - בת
איתי זיו - בן 

אוקסנה יגודאייב - בת 
תגריד חסן יונס - בת 
שירי בלס ירום - בן 

דיאנה כהן - בן 
יוליה מולוקנדוב - בת 

ד"ר מריאנה מולטדו - בן
מישר מיזל - בן 

ליעד מלייב - בת 

ולנטינה מליכוב - בת 
אוקסנה ניסנוב - בן

אוראל עמר - בת 
שני בסיס סיטו - בן

ד"ר שאדה סרחאן - בת 
אקאבר עמאש - בת 
חוסניה עמאש - בן 
חמדה עמאש - בת

חמיסה עמאש - בן     
יסכה ערמי - בן 
אנה פוגל - בת

אלבינה פנחסוב - בת
אקטרינה קויפמן - בת

שבתאי קציר - בן
אלונה רגימוב - בן 

רונה רייכמן קריץ - בת
ד"ר מורן רוטמן - בת  

 ד"ר וותד רואן - 
אלינה ברנדין רימוקס - בן

רשא רעד - בן
זאפר שורבגי - בן
ויולט שטרית - בת

ד"ר רבקה עמנואל שלום - 
בן+בת  

קרן מחקרים
רנא וותד אבו רקיה - בת

שלי בן ישראל - בת
ד"ר סיון ברדה - בת

ליהי גבאי - בן
חיה גלאס - בת

ד"ר נורא דביאת - בת
אידה טלייב - בת
תגריד יונס - בת
שי רון מימון - בן

אמאני מראזקה - בן
אליענה סהר - בן

ד"ר אמיליה סיגל - בת
רונית סיני - בן

ענת עם שלם - בן
יערה רוזמן - בת

יפית שחר - בן 

מזל טוב

יש חיסון!
אין שפעת.

 החיסונים יתבצעו במחלקות ובמרפאת החיסונים עם הגעתם. 
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

מינויים וקידומים

ברכות על תארים אקדמאיים מטעם 
הפקולטה לרפואה הטכניון

 ד"ר בוריס איסקוביץ'
 מנהל היחידה לטיפול

נמרץ כללי

 ניהאד אבו חוסיין
 אח כללי ערב/לילה 
במשרד אחות ראשית

 שלומי סליצקי
מנהל בית המרקחת

 ג'ואד סעבנה
 סגן רנטגנאי ראשי

במכון דימות

 אוקסנה פורת
 אחות אחראית 

מחלקה נוירולוגית

 אולגה ויוננקו
סגנית אחות אחראית 

מחלקת ילדים

 רהב עומסי
סגן מנהל מחלקה טכנית

 ברכות לאלונה גופמן גוראלניק
על מינויה לאחות מומחית בפגים

 יריב אזולאי
סגן מנהל מחלקת שינוע

 ברכות לפרופ' יעקב ביקלס, מנהל היחידה 
לאורתופדיה אונקולוגית, על מינויו לפרופ' חבר קליני. 

 ברכות לד"ר אייל ברבלק, מנהל מחלקה אורתופדית א', 
על מינויו למרצה קליני בכיר. 

 ברכות לד"ר ירון ריבר, מנהל המחלקה הנוירולוגית, 
על מינויו למרצה-מחנך קליני בכיר. 

 ברכות לד"ר ג'לאל אשקר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, 
על מינויו למרצה-מחנך קליני. 

ברכות לד"ר אפרת סיטי-אליפז, מנהלת מחלקה פסיכיאטרית 
והשירותים הקהילתיים, על מינויה למרצה-מחנכת קלינית. 

ברכות לד"ר שגיא חיימוביץ', מנהל שירות גינקולוגיה אמבולטורית 
באגף נשים ויולדות, על מינויו למרצה קליני בכיר. 

 ברכות לד"ר ולדימיר סופוב, מנהל המכון לרפואה גרעינית, 
על מינויו למרצה קליני. 

 ברכות לד"ר גולדה גרינבלט קובציץ, רופאה מומחית ביחידת 
אף אוזן גרון, על מינוייה למרצה קלינית. 

 ברכות לד"ר ויאצ'סלב זילברמינץ, מנהל יחידה מקצועית 
כירורגיה לפרוסקופית, על מינויו למדריך קליני. 

 ברכות לד"ר מענית שפירא, מנהלת אגף מעבדות, 
על מינוייה למרצה.

כהילכתם,  טקסים  לבצע  באפשרות  לנגוס  הקורונה  נגיף  החל  בטרם  עוד 
קיימו במרכז הרפואי את טקס המצטיינים השנתי בו הוענקו פרסי הוקרה 
המחלקה  גסטרואנטרולוגיה,  מהמחלקות:  שהיו   2018 לשנת  למצטיינים 
השירות  א',  אורתופדית  כללי,  נמרץ  לטיפול  היחידה  דחופה,  לרפואה 
לאונקולוגיה,  היחידה  טכנית,  מחלקה  ויולדות,  נשים  אגף  הסוציאלי, 
 2 )ביניהם  מצטיינים   12 סה"כ    – ב'  ופנימית  הדיאטה  שירות  ג',  פנימית 
מצטיינים.  צוותים   2 ו-  השנה(  חדש  פרס   – המתמחים  מקרב   מצטיינים 
את האירוע הנחה אמן חושים רועי זלצמן , ששעשע את הנוכחים בקריאת 

מחשבות, ניחוש מספרים ועוד.

"והמצטיינים שלנו הם....."

ברכות לד"ר יעל קופלמן, מנהלת המכון לגסטרואנטרולוגיה, על קבלת פרס 
אלרעי למצוינות על פעילות יוצאת דופן בחינוך רפואי לשנת תש"ף מטעם 

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה.

 ברכות למצטייני ההוראה 
 מטעם הפקולטה לרפואה 

של הטכניון בחיפה
הצטיינותם  על  הוקרה  פרסי  לקבל  זכו  שונים  מתחומים  מומחים   30
בהוראת סטודנטים בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה. הפרסים  עצמם 
הוענקו בטקס חגיגי על ידי הנהלת הפקולטה. בטקס, נכחו הנהלת המרכז 
הרפואי הלל יפה, עמיתים לעבודה ובני משפחות המצטיינים. המומחים היו 
אף-אוזן-גרון,  קרדיולוגיה,  ילדים,  ויולדות,  נשים  אורתופדיה,  המהמחלקות 

זיהומיות פנימית, יילודים ופגים, כירורגיה ודימות. 


