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 9201דין וחשבון שנתי לשנת 
 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

 

פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים  .1

 הרפואי )למשל: תאגיד(.בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז 

 

 תרשים מבנה ארגוני:
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 הנהלת המרכז הרפואי: 

 שם תפקיד

 פרופ' אילנה קרמר  מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר לורה שרוני  סגן מנהל המרכז הרפואי

 הגב' איה ארבל מנהל הסיעוד

 הגב' נעמי אסולין  מנהל אדמיניסטרטיבי

 מר אילן רצון  מנהל כספים

 הגב' אנפה גפן   אנושמנהל משאבי 

 

 .לחץ כאן :במרכז הרפואיויחידות  מחלקות

 .לחץ כאן :מי האחריות של המרכז הרפואיתיאור תחו .2

 3ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  המרכז הרפואימענה של  .3

 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

 צור קשר 04-9559595 25201עכו  2דוכיפת 

 

 

 

מענה של המרכז 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על 

העמדת מידע 

לציבור בחטיבת 

המרכזים 

הרפואיים 

 הממשלתיים 

 -טליה בן אבי 

 שטיינברג

02-5082522 cen@MOH.GOV.IL-med-Meida 

 

 rutio@mazor.health.gov.il 04-9559685 צורית גוטפריד פניות הציבור

מזכירת פניות 

 ציבור 

 טל:  ענת טויזר 

04-9559746 

 פקס:

 04-9559695 

anattw@mazor.health.gov.il 
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פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי  –לגבי יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח  .4

 ההתקשרות עם כל סניפי היחידות: 

 דוא"ל פקס טלפון מען למכתבים אתר

מרפאת 

 עכו 

 04-9550125  37טרומפלדור 

04-9917502 

04-9819601 oranitk@mazor.health.gov.il 

מרפאת 

 נהריה

 limora@mazor.health.gov.il 04-9928676 04-9926991 42ויצמן 

 

 :2019-בשנת  המרכז הרפואיסקירת עיקרי פעילות  .5

 מספר מיטות:  

 חולי יום.  25מיטות ביחידה להכנה לקהילה ובנוסף  60+  314מיטות פעילות ברישיון:  פרמס

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי  

אירוע מכל המחלקות גיבוש קבוצה מקצועית מאד של רכזי  –עלייה משמעותית בדיווחים כמעט 

איכות ואקרדיטציה בכל המחלקות; שגרה קבועה של למידה מאירועים חריגים )במתודולוגיה 

 של תחקיר( בכל המחלקות.

 יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז:  

ואינטראקציה ר, ז"א: דגש על אוטונומיה, העשרה ט גופהמשך פעילות ובינוי ברוח פרויק

 במרחבים המשותפים במחלקות הסגורות.

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית  

 .טרטגיים במפגש מנהלים פעם ברבעוןהמשך שיתוף מנהלים באתגרים אס

 :טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים  

השקעה הולכת ומתרחבת בהדרכה מגוונת לכלל העובדים, כולל תמיכה מתרחבת בלימודים 

 לתארים אקדמיים. 

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות  

המשך השקעה בתשתיות, כולל הפרדת שפכים, שיפוץ גדר, מערכות מצילות חיים )לחצני מצוקה 

 טמ"ס וגלאי עשן(.

 קידום חדשנות ומחקר : 

הישגים מצוינים של המעבדה לחקר המוח בניהולו של ד"ר אלון שמיר, כולל פרסומים בעיתונות 

 מובילה, וקבלת מענקים.
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 :2020 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי  

מודל התמרוץ שהנהיג משרד השלמת פרויקטים של שיפור באיכות הטיפול עפ"י עקרונות 

 .2019-הבריאות ב

 :יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז  

השלמת כל השיפוצים המתוכננים בכל המחלקות הסגורות, פעילות וממושכות; הקמת אשפוז 

 .מאזן במזור

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית  

למנהלי המחלקות   הרחבת ההכשרות הניהוליות הכשרה למנהלים בסיעוד; – "דיאלוג ניהולי"

 .הקליניות; סדנא בנושא הקוד האתי למנהלי מנמ"ש

 טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים:  

כניסה לתפקיד של ממונה על גיוון תעסוקתי, כולל בניית תוכנית עבודה בכפיפות ישירה להנהלה 

 .ובלווי משאבי אנושהרפואית 

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות  

 .מעבר למתח גבוה; השלמת השיפוץ במבנה הממוגן החדש והתאמתו לחירום ולשגרה

 :קידום חדשנות ומחקר  

 .הרחבת פעילות המעבדה עם קבלת שני מענקי מחקר חשובים; המשך שילוב רופאים במחקר

 .כאן לחץה החולפת: תקציב המרכז הרפואי בשנ .7

 .לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .8

 .לחץ כאןלשנה הנוכחית:  המרכז הרפואי תקציב  .9

  הרפואי פרסם בשנה החולפת: רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז .10

 לא פורסמו.

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועל המרכז הרפואי  .11

 לחוק: 6כאמור בסעיף 

 בחוזרי היתר בין ביטוי,  לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

 הבריאות משרד של הרשמי האינטרנט באתראלה מפורסמים  וחוזרים נהלים מנכ"ל משרד הבריאות.

 .לאתר משרד הבריאות לחץ כאן -

 .לחץ כאן – נהלים וחוזרים של המרכז הרפואי
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 -תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .12

1981 : 

 . המטופל נתוני /מאגר רשום ובו כל נושא הרישום  -א. מאגר מטופלים 

 ום ובו כל נתוני ופרטי העובדים.מאגר רש - ב. מאגר עובדים

 השירות.מאגר רשום ובו נתוני ופרטי הספקים ונותני  - ג. מאגר ספקים

  קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי: .13

 .אין

תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות  .14

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

  .אין
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