רשימת בעלי תפקידים בכירים ,ראשי אגפים ומנהלי יחידות
תפקיד
הנהלה

שם

טלפון )קידומת (04

פקס )קידומה (04

מנהל המרכז
סגן מנהל המרכז
מנהלת אדמיניסטרטיבית
מנהלת שירותי הסיעוד
אדמיניסטרציה
ס/מנהלת אדמיניסטרטיבית
מנהלות לשכות ההנהלה
מרכזת לשכת מנהל המרכז
מרכזת לשכת סגן מנהל המרכז

פרופ' אלכסנדר גרינשפון

6278719
6278160
6278813
6278827

6278880
6278972
6278175
6278002

גב' ראובנה נדן

6278170

6278175

גב' ז'קלין מוסט
גב' דניאלה בר
גב' ליאת גואטה

6278719
6278976
6278120
6278713

6278880
6278972
6278710
6278175

גב' שרון אהרון

6278879

6278002

גב' מוריה חזקיה
גב' נורית קסטרו
גב' רחל גטרידמן
גב' רונית דדון
גב' מרים לובינסקי

6278816
6278815
6278867
6278767
6278716

6278836
6278836
6278836
6278836
6278859

גב' ציונה תמיר
גב' סימה דהן-שטרומצה

6278821
6278873

6278862
6278862

גב' אביטל נעים

6278941

6278954

גב' גליה קדוש

6278768

6278868

גב' מאיה דינר

6278118
6278714

6278835
6278835

מר יניב מדאר
מר אושרי אטיאס

6278000
6278000

6278137
6278137

מר בוריס בלוגורודסקי

6278717

מר אפרים שמאי
מר מיכאל ארג'ואן

6278844
6278845

6278129
6278129

מר אלי בדש

6278942
6278042
6278181
6278042

6278704
6278835
6278074

6278811
6278870
6278076

6278870
6278870
6278870

מרכזת לשכת המנהלת
האדמיניסטרטיבית
מרכזת לשכת מנהלת שירותי
הסיעוד
משאבי אנוש
מנהלת משאבי אנוש
מנהלת ענף עובדים
מנהלת ענף עובדים
מנהלת ענף עובדים
מנהלת ענף הרווחה
כספים
מנהלת מחלקת כספים
ס/מנהלת מחלקת כספים
משרד קבלת חולים
מנהלת משרד קבלת חולים
מחלקה לרשומות רפואיות
מנהלת רשומות רפואיות ומידע
רפואי
יועצת משפטית
כלכלן
מחלקת ביטחון
קצין הביטחון
סגן קצין ביטחון
יחידת מערכות מידע ומחשוב
מנהל יחידת מערכות מידע ומחשוב
תחבורה
מנהל מחלקת התחבורה
ס/מנהל מחלקת התחבורה
מטבח/תזונה ודיאטה
מנהל מטבח
מנהלת מחלקת תזונה ודיאטה
מחלקת כשרות וענייני דת
אחזקה/תשתיות/שירות טכני
מהנדס ראשי
מנהל שירותים טכניים
מהנדס חשמל

גב' לאה בוצר
גב' חוה קוסטיצקי

גב' מירי ולצמן
כב' הרב שמעון לגריסי
אינג' יוסף אולשנסקי
אינג' איגור קרז'נר

מהנדס מערכות
שירותי דוברות
אמרכל תחום )שיקום(
רכש ולוגיסטיקה
אפסנאית ראשית
ס/אפסנאי ראשי
שירותי חצר
מנהל שירותי חצר
ס/מנהל שירותי חצר
שירותי גינון
מנהל מחלקת גינון
ס/מנהל מחלקת גינון
אגף המשק והניקיון
מנהל משק
ס/מנהל משק
מנהלת הסיעוד
מרכז תחום ניהול סיכונים
מפקחת קלינית
מפקחת קלינית
אחות כללית
אח כללי
אח כללי
אח כללי
אח כללי
ספרייה רפואית
אחראית ספרייה רפואית ב'
שירותים פרא-רפואיים
מנהל השירות הפסיכולוגי
מנהלת השירות הסוציאלי
קרימינולוגית קלינית אחראית
מנהלת שירות ריפוי בעיסוק
ס/מנהלת שירות ריפוי בעיסוק
בית מרקחת
מנהלת בית מרקחת
מ"מ/אחראית ליחידה מעבדתית
הדרכה והשתלמות
ממונה על ההדרכה וההשתלמות
יחידה לרפואה דחופה והשהייה
מנהל היחידה לרפואה דחופה
והשהייה ומשרד הקבלה
אחות אחראית
מחלקות אשפוז ומרפאה
פעילה א' )ב'(
מנהל המחלקה
אחראית מחלקה
פעילה ב' )ה'(
מנהל המחלקה
אחראית מחלקה
פעילה ג' )א(1
מנהל המחלקה
אחראי מחלקה
פעילה ד' )א(3

אינג' אלכס חורץ

6278184

6278870

מר שלמה קגסקי

6278712

6278132

גב' מיכל עטרה
מר צביקה מחפוד

6278826
6278851

6278859
6278859

מר יוסי שרעבי
מר מאיר קמיר

6278944
6278944

מר ישראל אחרק
מר מועד כבהה

6278997
6278997

מר אבי בן פרין
גב' אביבה ביקר

6278877
6274050

6278835
6278972

מר יסאר עתאמנה
גב' אירנה לפשונר
גב' כרמלה לוי
גב' מירב גרשון
מר דרויש וליד
מר מסרי סמי
מר מראענה חוסאם
מר עמל אבירם

6278872
6278145
6278145
6278145
6278192
6278192
6278192
6278192

6278002
6278002
6278002
6278002
6278954
6278954
6278954
6278954

גב' רינה קורס

6278857

6278004

מר מידן טוראל
גב' אורית קופרברג
גב' רוני בן צור
גב' עידית קורנפלד
גב' יוליה שקירוב

6278198
6278035
6278936
6278174
6278064

6278066
6278066
6278773

גב' יוספה הנדלר-זאבי
גב' צילה טפר

6278825
6278046

6278081
6278856

גב' פזית בן בסט-הרר

6278879

6278002

ד"ר יעקב נחמקין
גב' ויויאן פילשטינסקי

6278941
6278984
6278777

6278954
6278954

ד"ר מולי לינדר
גב' אביטל קרבל-נסאגי

6278720
6278721

6278005
6278005

פרופ' מיכאל ריצנר
גב' אורית בן גיגי

6278750
6278759

6278135
6278135

פרופ' משנה אברהם פלד
מר צוריאל כהן

6278700
6278701

6278005
6278005

מנהל המחלקה
אחות אחראית
פעילה ממושכת א' )א(2
מנהל המחלקה
אחראי מחלקה
פעילה ממושכת ב' )א'(4
מנהל המחלקה
אחראי מחלקה
פעילה ממושכת ג' )ג'(
מנהל המחלקה
אחות אחראית
אשפוז יום
מנהל המחלקה
חטיבה פסיכיאטרית משפטית
מנהל החטיבה וסגן מנהל המרכז
ביטחון פעילה א'
מנהלת המחלקה
אחות אחראית
ביטחון פעילה ב'
מנהל המחלקה
אחראי מחלקה
ביטחון פעילה ג'
מנהלת המחלקה
אחות אחראית
ביטחון פעילה ד'
מנהל המחלקה
אחראי מחלקה
ביטחון פעילה ממושכת א'
)שיקומית (2
מנהלת המחלקה
אחראי מחלקה
מרפאת עירון
מנהל המרפאה
הוסטל ניצולי שואה
אחראית הוסטל ''A
אחראית הוסטל ' 'B +Cסעודי
+תשושים
יו"ר וועד עובדי פרא-רפואיים
ומנהל ומשק
יו"ר ועד הרופאים
יו"ר ועד הסיעוד
יו"ר מנהל ומשק )סגן יו"ר ועד
ארצי(
ועדות סטטוטוריות
יו"ר ועדת הלסינקי
תת ועדת הלסינקי
יו"ר ועדת בקרה הלסינקי

ד"ר מיכאל סגל
גב' סופי פרקש

6278056
6278924

6278114
6278114

מר כנעאן כבהה

6278795
6278796

6278143
6278143

ד"ר איגור סלגניק
מר חוסיין שלבי

6278740
6278848

6278747
6278747

ד"ר אייזיק סולומיש
גב' אינה שמעוני

6278730
6278731

6278161
6278161

ד"ר מרינה ארביטמן

6278120

6278710

6278160

6278972

ד"ר גבריאלה קנול
גב' אינה לוסוביק

6278052
6278052

6278082
6278082

ד"ר יבגני שינקרנקו
מר זאהר חמוד

6278901
6278904

6278923
6278923

ד"ר עדינה משיח
גב' טלי בן דוד

6278956
6278915

6278772
6278772

ד"ר בוריס ראוכברגר
מר מואייד כנעני

6278970
6278933

6278773
6278773

ד"ר גלינה פובר
מר מרדכי אוחנה

6278960
6278039

6278001
6278001

ד"ר מחמוד ג'בארין

6278110

6278980

גב' ז'קלין בן הרוש
גב' אתי לנקרי

6278151
6278890

6278021
6278021

ד"ר בוריס ראוכברגר
גב' רבקה בן-דוד
מר אלי בדש

6278970
6278926
6278958

6278773
6278772
6278704

ד"ר אייזיק סולומיש
פרופ' מיכאל ריצנר
ד"ר עו"ד שמואל וולפמן

יו"ר ועדת ניהול סיכונים
יו"ר ועדה לפניות הציבור
ממונה על מעמד האשה
ממונה על חופש המידע
ממונת נגישות

ד"ר גלינה פובר
גב' אורית קופרברג
גב' גליה קדוש
גב' לאה בוצר

6278730
6278750
6278719
6278703
6278160
6278960
6278035
6278768
6278813

6278161
6278135
6278880
6278005
6278972
6278001
6278066
6278868
6278175

רכזת נגישות
יו"ר ועדת אתיקה
יו"ר ועדת תרופות
יו"ר ועדת התמחות
יו"ר ועדת השתלמות
יו"ר ועדת רכישות )מכרזים(
יו"ר ועדת היגוי לאבטחת מידע
יו"ר ועדת בטיחות

גב' עידית קורנפלד
מר שלמה נשר ,עו"ד
ד"ר יבגני שינקרנקו
פרופ' משנה אברהם פלד
גב' לאה בוצר
גב' לאה בוצר
גב' לאה בוצר
מר אבי בן פרין

6278174
6331840
6278700
6278750
6278813
6278813
6278813
6278811

6278066
6342828
6278005
6278135
6278175
6278175
6278175
6278870

