אחיות טיפול תומך 2017
מקום עבודה

שם

גליל עליון

יעל בלייך

גליל עליון

אלוני ליאורה

גליל עליון

ליאוני גולן

גליל עליון

מאירה גרליק

גליל עליון

מזל ניטוקר

נצרת

אבו-בכר אמאל

כתובת

טלפון

פקס

כתובת בית ומייל

הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה
הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה
הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה
הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה
הוספיס בית
גליל עליון
שירותי
בריאות כללית

04-6860317

04-6934127

ybleich@gmail.com

04-6860317

04-6934127

Lioraaloni@gmail.com

04-6860317

04-6934127

leonigo@gmail.com

04-6860317

04-6934127

meirgar@gmail.com

04-6860317

04-6934127

mazalni@clalit.org.il

04-6025209

amalabo@clalit.org.il

בי"ח אנגלי  -סקוטי
נצרת

מרג'ייה רפיק
חנאן
אחות רכזת
טיפול פליאטיבי

054-6693460

hananmarjieh@nazhosp.com

בי"ח נהריה
בי"ח זיו

אביה קאופמן

04-9107681

aviak@gmc.gov.il

זמר פלורה
אחות אחראית
מרפ' חוץ,
אחות טיפול
תומך

0508434431

flora.z@ziv.health.gov.il

מרכז רפואי רמב"ם

עבאדי עאידה
יח' לטיפול
פליאטיבי

04-6828881

054-6248866

a_abadi@Rambam.Health.gov.il
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שירותי בריאות כללית
מכון אונקולוגי זבולון
חיפה

יהודית טפירו

חיפה
מרכז רפואי לין
קופ"ח כללית

מלי אבן חיים

שרותי בריאות כללית
גליל מערבי

לימור שוורץ

שירותי בריאות כללית
מחוז שרון שומרון
נתניה

נורית אשל

שירותי בריאות כללית
מרפ' שפרעם

נאטור סחר

שרותי בריאות כללית
יפו
מחוז תל אביב

דיטשי מישל

מרכז רפואי
לין
שד' המגינים
חיפה
יח' עכו
י.ל.ט חיפה
יד לבנים 2
מנהלת
אונקולוגיה
מחוז שרון
שומרון ויח'
להמשך טיפול
אחות טיפול
ביתי
מרפ' שפרעם
ש .בריאות
כללית
מערך שלהבת

שרותי בריאות כללית
מרכז

בלה אליגולשוילי
מנהלת יחידה
אונקולוגית
מחוז מרכז
גרפינקל מיכל

סעדיה נחום ,08-6343260 10
טירת שלום נס 0506263722
ציונה

08-6343261

סעדיה נחום ,08-6343260 10
טירת שלום נס 0522-212356
ציונה

08-6343261

שרותי בריאות כללית
מרכז

אביבה משקטו

,08-6343260
050-6263679

08-6343261

שרותי בריאות כללית
מרכז
ראשל"צ

רח' סעדיה
נחום  10טירת

052-3126504

Yehudith4@clalit.org.il

04-8568253
04-8568479

mali_even_haim@walla.com

04-8685444
050-6260328

04-8135852

Limorsh3@clalit.org.il

050-6264974

shnurites@clalit.org.il

04-8432300
052-5776559

saharna@clalit.org.il

03-5001000
0506-263524

micheledi@clalit.org.il

belael@clalit.org.il
michalgarf@gmail.com

avivama@clalit.org.il
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שלום נס ציונה

ראשל"צ
שרותי בריאות כללית
מרכז  -אשדוד

בירמברג אמה

בי"ח קפלן
טיפול תומך

רינה גביסון

ירושלים
שירותי בריאות כללית

למד יונת סלע

הנגב
שירותי בריאות כללית

טלי אדלר

הנגב
שירותי בריאות כללית

רחל שחק

הנגב
שירותי בריאות כללית

לילי דוידי

רהט

עוברה אבו
אלעסל מלקה

רח' סעדיה
נחום  10טירת
שלום נס ציונה

הנהלת הסיעוד
בית הדפוס 20
גבעת שאול
ירושלים
מנהלת סיעוד
הוספיס בית
ב"ש
שלמה המלך
17
באר שבע
הוספיס בית
ב"ש
שלמה המלך
17
באר שבע
הוספיס בית
ב"ש
שלמה המלך
17
באר שבע
הוספיס בית
רהט

,08-6343260
050-6263683

08-6343261

emabi@clalit.org.il

050-6263734
08-6343260

08-6343261

rinaga@clalit.org.il

0506-264065

02-6661034

yonatl@clalit.org.il

08-6402630
050-2031511

08-6402630
050-6263975

rachelsh3@clalit.org.il

08-6402630
050-2031526

lilyda@clalit.org.il

050-6263956
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קרית גת
שירותי בריאות כללית
קרית גת
שירותי בריאות כללית
אשקלון

שלומית סתר

הוספיס בית

050-2031506

רויטל רז

הוספיס בית

050-6263591

הילה חיים שפר

אשקלון

גלית זגר

בי"ח סורוקה
קופ"ח כללית מחוז
דרום

ליאת אשכנזי
אסנת גבאי

שירותי
בריאות כללית
הוספיס בית
שירותי
בריאות כללית
הוספיס בית
טיפול תומך
טיפול תומך
וניידת טיפול
תומך לבדואים
בדרום

08-6778602
050-2031526

בילינסון

לוי לאה

אשפוז יום
אונקולוגי

שירותי בריאות כללית
מחוז דן –פתח תקווה

תרצה שילר
אחות
אונקולוגית
מחוזית,
היחידה לטיפול
ביתי תומך
יורן אופסטד
כרמל
סוזן צ'ורבה

בי"ח רמב"ם

ענת עומר

בי"ח רמב"ם

פורת איריס

בי"ח שערי צדק
בי"ח הדסה עין כרם

08-6778602
050-6263901
052-3801844
050-6263948

03-9377450
03-7330200
03-9084200

052-3206154

מתאמת טיפול
תומך
מחלקה אונק'

02-6666231
050-8685231
02-6776675

joopca@szmc.org.il

מתאמת
טיפול תומך
מח'
אונקולוגית
אונקולוגיה
ילדים

04-8543162
050-2062172
04-8542062
04-8542060

02-6430937
050-5172250
04-8542434

suzanec@hadassah.org.il
Anat_o@rambam.health.gov.il

04-8542063

i_porat@rambam.health.gov.il
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בי"ח רמב"ם

חדווה יופה
שינמן

מכון
אונקולוגי
טיפול תומך

050-2063272
04-8543510

האגודה למלחמה
בסרטן

שרי כהן ,מנהלת
סיעוד

הוספיס -בית

050-2099434
03-5341134

בי"ח אסף הרופא

נחמה אפרתי

מכבי – יחידה לטיפולי
בית ,מחוז מרכז
מכבי  -שירותי בריאות
ירושלים והשפלה

דן עזרא מרגלית

אחות
אונקולוגית
ומתאמת
טיפול תומך
בן גוריון 182
גבעתיים
הלב 16
מודיעין

052-3657062

nechama.efrati@gmail.com

054-6580579

danez_m@mac.org.il

מכבי -שירותי בריאות
מחוז השרון
מכבי -שירותי בריאות
באר שבע
הנגב
מכבי שירותי בריאות
מחוז דרום
מכבי שירותי בריאות
מחוז צפון
קופ"ח מאוחדת
ירושלים
קופ"ח מאוחדת
מחוז מרכז
קופ"ח מאוחדת

הרשקו חיה
אחות
אונקולוגית
פליאטיבית
מחוזית
אתי דיין
מתאמת
אונקולוגית
מחוזית
בוסמת רותם

מכבי ש.
בריאות
הנצח 3
רמת השרון
יחידה להמשך
טיפול

יאנה ליטמן
אביטל משעלי

אחות
אונקולוגית
מחוזית

איילת שבתאי
יעל לבנה
מלי פתיחי

03-5351375

Cohen.sarai@gmail.com

08-8618879
0508-800448

073-2132197
073-2132610

hershko_h@mac.org.il

03-5484608
050-8801117

073-2284162

Dayan_a@mac.org.il

050-8800598

Rotem_B@mac.org.il

08-9891855

Litman_a@mac.org.il

04-6923547

Matsas_a@mac.org.il

02-5678330
אחות
אונקולוגית
אשקלון

h_sheinman@rambam.health.gov.il

050-6617278

02-5678646
yaellevana@gmail.com

050-8801618
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מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר

מתאמת
אונקולוגית
מחוזית
קרן ארפי
מומחית קלינית
טיפול תומך
שולה ג'רבי

מחוז הדרום

מרכז רפואי גריאטרי
נתניה

'malka_ptihi@meuhedet.co.il
050-3873741

kerenarf@gmail.com

רמת ידין דורה
נתניה 42420

09-8630156
09-8630155/4

מרכז רפואי גריאטרי
נתניה

שמחה כותה

רמת ידין דורה

09-8630140
052-4064466

kuta@bgu.ac.il

מרכז רפואי ע"ש ברוך
פדה ,פוריה
מרכז רפואי ע"ש ברוך
פדה ,פוריה

אילנה עשהאל

מח' פנימית ב'
אחות אחראית
מכון אונקולוגי

050-6267537

ahsael@poria.health.gov.il

מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר
מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר
בי"ח תל השומר

רויטל נווה
מתאמת טיפול
תומך ,פוריה
תקווה מירון

טיפול תומך

תמר בן אפרים

מכון אונקולוגי

03-5303011

ענת שורץ-כהן

יחידה לטיפול
תומך

03-5303011

מרכז רפואי וולפסון

חנה מוסקוביץ ,
יחידה
פליאטיבית
יהודית שר

בי"ח וולפסון

אבייב פנינה

בי"ח צרפתי ירושלים

שטריקר חנה

מרכז רפואי מאיר

050-6268503
04-6652717
04-6652448
052-3488453

03-9568066
050-6263654
מכון אונקולוגי
מח'
המטולוגית
מח' טיפול
תומך

09-7472716/5
054-2302008
03-5028191
054-7323596

09-8630152

04-665270

052-6667191

rnave@poria.health.gov.il

Anat.schwartzcohen@sheba.healt
h.gov.il
hanamos@clalit.org.il
yhudit.sher@clalit.org.il

Hanna60@012.net.il
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בי"ח סורוקה

ריקי בוקובזה

הדסה הר הצופים

ברכה ברקן

מרכז לטיפול תומך
הדסה הר הצופים
מנהלת מעון קלור
רביבים  7גבעתיים
מרכז רפואי סוראסקי
תל אביב

אחות אחראית
מח'
המטולוגית
הוספיס

08-6403779
bokobzi@bgu.ac.il
050-4048836

barkanbracha@hotmail.com

אסתר אליהו

050-7874938

estertch@gmail.com

רומא לוריא

050-2099428

Roma@cancer.org.il

03-6947622

michalarad@tlvmc.gov.il

מיכל ארד

מרכז רפואי סוראסקי
תל אביב

נועה נוי

בי"ח תל השומר
היחידה GI

יוליה
פטליארסקי

מרכז שניידר לילדים

יעל בן גל

מאוחדת

הגר וכסלר

מנהלת טיפולי בית
מרכז רפואי העמק
עפולה
בי"ח יוספטל ,אילת

אורית טמסות

שירותי בריאות כללית
יחידה להמשך טיפול
גבעתיים

שושי בביוב
יח' להמשך
טיפול

קציעה כהן

אונקולוגיה
יחידה
פליאטיבית
אונקולוגיה
יחידה
פליאטיבית
מכון אונקולוגי
היחידה
פליאטיבית

היחידה
פליאטיבית
מכון אונקולוגי

052-3782884

Noa.noy@hotmail.com

052-6667526

Dmitry_dp@yahoo.com

050-4057174

bengaly@clalit.org.il

050-8800446
09-8945851

hagarwechsler@gmail.com

050-8334262
04-6494254
08-6351606
050-6711324
050-6853305

kzia_co@clalit.org.il
eloritt@clalit.org.il
Shoshanb1@clalit.org.il
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