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 2020לשנת  דין וחשבון שנתי לחוק חופש המידע

 הרפואי לבריאות הנפש מזורהמרכז 

 

; שמות בעלי תפקידים בכירים, וויחידות הסמך של ו, יחידותיו, אגפיהמרכז הרפואיפירוט מבנה  .1

 .)למשל: תאגיד( מרכז הרפואיהעומדים בראש אגפים, יחידות סמך ה

 

 תרשים מבנה ארגוני:
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  הנהלת המרכז הרפואי:

 שם תפקיד

 30.9.2020עד ליום פרופ' אילנה קרמר  המרכז הרפואי תמנהל

 1.10.2020 ד"ר קרן גינת מיום

 ד"ר לורה שרוני המרכז הרפואי תסגן מנהל

 איה ארבל הסיעוד תמנהל

 נעמי אסולין תאדמיניסטרטיבי תמנהל

 אילן רצון מנהל כספים

 אנפה גפן משאבי אנוש תמנהל

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 מנהל המחלקהשם  שם המחלקה

 ד"ר מיכאל קוזל מט"י – 1מחלקה 

 ד"ר ורוניקה מירונוב 2מחלקה 

 ד"ר אלנה כנעני קליין 4מחלקה 

 צ'רניאבסקי ד"ר אלנה 5מחלקה 

 ד"ר נטשה אנוך 6מחלקה 

 ד"ר יולי ולצקוב 7מחלקה 

 ד"ר עדו פלג 8מחלקה 

 ד"ר אנדריי דרבנסקי 9מחלקה 

 כיאל גאסן ד"ר  10מחלקה 

 ד"ר ענת רטנר יחידה משפטית

 ד"ר דוד אלון אשפוז יום יחידת 

 ד"ר אוממיה פרחאת מרפאת נהריה

 ד"ר חואן בראל מרפאת עכו

 ד"ר לורה שרוני נבגייטמרפאת 

 ד"ר אדל יאסין ילדים ונוער –מרפאת כרמיאל 
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 )כגון מנהל ומשק, מעבדות, מכונים וכדומה..( :יחידות במרכז הרפואי
 שם מנהל היחידה שם היחידה 

 מנהל ומשק

 אלי ארביב מטבח
 דניאל ביבאס שרותים טכניים

 אנט אמסלי  מחלקת טקסטיל
 יהודית אדרי רשומות רפואיות 

 שלומי טנג'י משק וחצר
 ניסים חמו תחבורה 

 אריאל לביא מערכות מידע ומחשוב
 ואסף סעב בטחון

 הילה כהן  אפסנאות
 אדיס מרשה גינון

 דורית וקסלר  השירות הפסיכולוגי
 קרינה טרב  השירות הסוציאלי

 צורית גוטפריד  ריפוי בעיסוק
 עו"ד חמדת אור  יועצת משפטית
 אלונה יעקובוב  בית מרקחת 

 ד"ר אלי סט  מרפאת שיניים
 ד"ר אלון שמיר  מעבדת מחקר
 קרן שחר  ניהול סיכונים

 ויקי חביב  אחראית אקרדיטציה
 

 

  :מרכז הרפואיתיאור תחומי האחריות של ה .2

רפואי מדובר במרכז אלף נפש.  920 -המונה כמשרת את אזור הגליל העליון, התחתון והמערבי, המרכז הרפואי 

 לבריאות הנפש היחיד באזור.

נותן את מגוון הרפואי המרכז שיקומיות. מיטות  60 –אשפוז יום  ו  25מיטות אשפוז,  314במרכז הרפואי 

 ומעלה. 18השירותים הפסיכיאטריים לאזור, מהתערבות בזמן משבר ועד שיקום לבני 

השטח  עושה מאמצים רבים לטיפוחהמרכז הרפואי מרחבים גדולים של נוף, עצים וגינון. צוות מרכז הרפואי ל

 לנוחות החולים והמבקרים.

מתקן הוראה המרכז הרפואי כל סקטור קליני מסונף למחלקה המתאימה באוניברסיטה או בטכניון וכך מהווה 

לסטודנטים לרפואה, לסיעוד, לעבודה סוציאלית, לפסיכולוגיה ולריפוי בעיסוק. בשנים האחרונות נקשרו קשרי 

ימינולוגיה במכללת "הגליל המערבי" ועם הפקולטה למשפטים הוראה, טיפול ומחקר גם עם הפקולטה לקר

 באוניברסיטת חיפה ועם חוגים רלבנטיים במכללת תל חי.

http://mazorhealth.co.il/


 

 

 049812092 פקס:  049559608 טל:25201ד.נ. אשרת עכו  מען: 
 ilanak@mazor.health.gov.ilדוא"ל: 

 אתר המרכז הרפואי
http://sd5/sites/GovernmentHospitals/rashuthospitals/DocLib/DocLib automatically created by sharedocs 6/395771021.docx 

 

 

לוקח חלק נכבד בהיערכות לשעת חירום, בהיבט של שירותי בריאות הנפש לאזור כולו שהוא, המרכז הרפואי 

 כידוע, קו עימות.

וכללה עיצוב אסטרטגיה, קביעת יעדי  1995י החלה בשנת הפעילות להנהגת האיכות והמצוינות במרכז הרפוא

  הארגון והכשרת כוחות פנימיים.

ל תהליכי שיפור איכות. שיטת העבודה היא מובנית ומונחית ע"י אנשי מרכז הרפואי שכיום יש פעילות ענפה ב

והיא מהווה כיום מנוף למספר רב של תהליכי שיפור איכות המתנהלים במקביל, בשיתוף , מקצוע שהוכשרו לכך

 המרכז הרפואי.מלא ובתמיכה מלאה של הנהלת 

במרכז הרפואי . הרופאים המרכז הרפואיפועל צוות מחקר, המרכז היגוי ותמיכה במחקר ע"י צוות במרכז הרפואי 

פידמיולוגיה של מחלות אהטיפול התרופתי במחלות נפש, מבצעים פרויקטים שונים של מחקר רפואי בתחום 

נפתח מרכז למחקר בביולוגיה  2011שנת ב הרפואית. פסיכולוגיההנפשיות בילדים ונוער, בתחום הסיעוד ובתחום 

 ראשונים של מחקר בסיסי כבר הוגשו לקרנות תחרותיות.  מולקולרית ופרויקטים

 

לחוק ושל בעלי  3ה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף ודרכי ההתקשרות עמ המרכז הרפואימענה של  .3

 תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 

 אתר אינטרנט פקס טלפון מען למכתבים

מיקוד   , עכו2רח' דוכיפת 

25201 

 04-9559595מרכזייה: 

 

 אתר המרכז הרפואי 04-9812092
 

 

המרכז מענה של 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על 

העמדת מידע 

לציבור בחטיבת 

המרכזים 

הרפואיים 

 הממשלתיים 

 cen@MOH.GOV.IL-med-Meida 02-5082522 שטיינברג -טליה בן אבי 

 

 dinam@mazor.health.gov.il 04-9954746 דינה מרגול  פניות הציבור
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פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות  –, הנותנים שירות לאזרח במרכז הרפואילגבי יחידות  .4

  עם כל סניפי היחידות:

 פקס טלפון מען למכתבים אתר

 04-9928676  04-9926991 הנהרי 42יצמן רח' ו מרפאת נהרייה

 04-9819601 04-9559655 עכו 37טרומפלדור רח'  מרפאת עכו

 –מרפאת כרמיאל 

 ילדים ונוער

ברושים רח' ה

 כרמיאל  31

04-9082686 04-9082688 

 

 :2020- נתבש המרכז הרפואיסקירת עיקרי פעילות  .5

  מיטות:מספר  

 שיקומיות. מיטות  60 –אשפוז יום  ו  25מיטות אשפוז,  314במרכז הרפואי 

 

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי  

המרכז מסונף למחלקה המתאימה באוניברסיטה או בטכניון וכך מהווה במרכז הרפואי כל סקטור קליני 

סוציאלית, לפסיכולוגיה ולריפוי בעיסוק. מתקן הוראה לסטודנטים לרפואה, לסיעוד, לעבודה הרפואי 

בשנים האחרונות נקשרו קשרי הוראה, טיפול ומחקר גם עם הפקולטה לקרימינולוגיה במכללת "הגליל 

 המערבי" ועם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועם חוגים רלבנטיים במכללת תל חי.

וכללה עיצוב אסטרטגיה, קביעת  1995ת הפעילות להנהגת האיכות והמצוינות במרכז הרפואי החלה בשנ

  יעדי הארגון והכשרת כוחות פנימיים.

ל תהליכי שיפור איכות. שיטת העבודה היא מובנית ומונחית ע"י מרכז הרפואי שכיום יש פעילות ענפה ב

והיא מהווה כיום מנוף למספר רב של תהליכי שיפור איכות המתנהלים , אנשי מקצוע שהוכשרו לכך

 המרכז הרפואי.במקביל, בשיתוף מלא ובתמיכה מלאה של הנהלת 

 הפעילות בתחום כללה, בין היתר:

הכנסת בעל תפקיד )אח מרכז תחום מניעת זיהומים ואפידמיולוגיה( והפעלה אינטנסיבית של היחידה 

 . למניעת זיהומים

 -סנסורים, מקלחות מותאמות, חלוקי מגבת )המטופל במחלקה פסיכוגריאטרית  בטיחותהגברת 

 .תמונות(

 . בנית תהליכי הטמעה ובקרה עם רכזי בטיחות הטיפול
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 :יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז 

 , בין היתר: הפעילות בתחום זה כללה

 .ר הצהרייםהעשרה למטופל בשעות אחהרחבת פעילות  -

בקבלת החלטות בדיאלוג טופל ומשפחתו של המשיתוף פרויקט "דיאלוג פתוח" במסגרתו נעשה  -

פתוח ושוויוני. המטרה היא ליצור הבנה משותפת של הבעיה ושפה משותפת בין כל המעורבים 

 )המטופל, הסביבה הקרובה שלו והצוות המטפל(. 

 ביצוע סקרים פנימיים, ראיונות ושאלונים.  –בקרב מטופלים ומשפחות  קרי שביעות רצוןסביצוע  -

 ומך החלמה בכל מחלקות בית החולים.של עיצוב ת עקרונותהכנסת  -

  .ועוד  PIVOTהכשרה בטיפול בשיטות חדשות :  -

הכשרות דה אסקלציה למניעת אלימות ומשא ומתן והטמעת ההכשרות בעבודה היום יומית בכלל  -

 .המחלקות

 

 ההון האנושי במרכזים הרפואיים: טיפוח, שימור והעצמת 

 , בין היתר: הפעילות בתחום זה כללה

הנגשת מידע בתחומי משאבי אנוש  - שיפור השירות לכלל עובדי ביה"ח בתחום משאבי אנוש -

מתן  ,פרסום זכויות באתר ביה"ח, עדכון חוברת מידע לעובד חדש, לומדות לעובד חדש -לעובדים

 עי משלב קליטת העובד ועד לפרישתו/ סיום העסקתו. ליווי מקצו

שליחת עובדים להכשרות, ביצוע הכשרות ייעודיות לתפקידי  - חיזוקו והעצמתו של ההון האנושי -

 עתודה ניהולית )אחראי משמרת(, קיום קבוצות הליכה.

המחלקות, ביצוע הוטמעה מערכת נוכחות ברב  - יצירת קידמה טכנולוגית לטיוב נתוני משאבי אנוש -

הטמעת מערכת אל"ה , הערכות עובדים במודול החדש 98.2%ארכוב מסמכים אישיים, ביצוע 

 ל עובדים. כפיילוט בביה"ח המאפשר מעקב וניהול של לומדות והכשרות ש

 

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

ובנית תוכניות עבודה עפ"י  BPIבנים עפ"י הפעילות בתחום זה כללה, בין היתר: ביצוע סקרי תחזוקת מ

הממצאים, דיוני תקציב יחידתיים שוטפים במטרה לעמוד בהוצאות, ניהול מיטבי של הוצאות בגין 

 תרופות.
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 :קידום חדשנות ומחקר 

. הרופאים המרכז הרפואיפועל צוות מחקר, המרכז היגוי ותמיכה במחקר ע"י צוות במרכז הרפואי  -

מבצעים פרויקטים שונים של מחקר רפואי בתחום הטיפול התרופתי במחלות נפש, במרכז הרפואי 

שנת ב הרפואית. פסיכולוגיההפידמיולוגיה של מחלות נפשיות בילדים ונוער, בתחום הסיעוד ובתחום 

ראשונים של מחקר בסיסי כבר הוגשו  נפתח מרכז למחקר בביולוגיה מולקולרית ופרויקטים 2011

 לקרנות תחרותיות.

 ובזום.  DATOSשימוש בטל רפואה באמצעות שיחות וידאו, מערכת  -

 . מערכת אל"ה לניהול הידע וההדרכה הטמעת -

 

 :2021 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

  .זיהומיםמניעת  .1

  .קידום בריאות בנושא תחלואה הפרעה מטבולית .2

 .מותאם אישית למטופלטיפול  .3

 .הגברת המעורבות של המטופל בטיפול .4

 תהליכי הטמעה ובקרה של נושאים בבטיחות הטיפול עם רכזי בטיחות הטיפול. .5

 .הגברת בטיחות המטופל במחלקות .6

 .הטמעה רוחבית של תוצרי התחקירים .7

 

כולל ביצוע תצפיות, הכנסת  םידייהפעולות המתוכננות בנושאים אלו הם, בין היתר: הטמעת הגיינת 

, הטמעת עבודה בשיטת  Common groundסטנדרטים חדשים למעקב אחר חולה סכרת, הכנסת שיטת 

כולל ליווי תהליכי דיווח  גשים קבועה לרכזי בטיחות הטיפוליישום תוכנית מפהפקדה בצוות הסיעוד. 

פחתת טעויות בתהליך ה, הטמעת תהליך מורחב למניעת נפילות בכל המחלקות, הטמעה ובקרה

הטמעת הערכה מובנת של מטופל לפני  ,הקליטה למחלקת קלט ובתהליך ההעברה למחלקות האשפוז

 . הפחתת טעויות ברישום טיפול תרופתי בקבלה במיון, מחוץ לבית החולים םייעוציייציאה לבדיקות או 

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

 .הרחבת מגוון הפעילויות הטיפוליות של מטופלים .1

 .אוטונומיה של מטופלים מאושפזים .2

 שיתוף מטופל ומשפחתו בקבלת החלטות בתוכנית הטיפול ומשוב.  .3
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, הכנסת ערכות ביצוע סקרי שביעות רצון במחלקותבין היתר:  ,הפעולות המתוכננות בנושאים אלו הם

, תוכנית ראיונות ותצפיות עם מטופלים להעמקת הבנת חווית המטופל, הקמת יםהעסקה למטופל

 מתן אוטונומיה למטופלים בפעולות יומיומיות. פרלמנט מטופלים ומשפחות, 

 

 :טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים 

 .חיזוקו והעצמתו של ההון האנושי .1

 .קידום רווחת העובד והצבתו במרכז .2

 .במתן שירות לעובדים בסביבה דיגיטלית התייעלות .3

עמידה וביצוען של משימות מתוכנית רווחה לשנת הפעולות המתוכננות בנושאים אלו הם, בין היתר: 

הטמעת , היערכות למעבר ועדות בוחנים באופן דיגיטלי והטמעת "פורטל שירות לעובד" במרכב"ה, 2021

 .בחינת סיבות מסיימי העסקה וצמצומן, הארגונית מדיניות "אפשרי זה בריא" וחוסן ארגוני בתרבות

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

 שיפור ההתנהלות הפיננסית. .1

 המרכז. תכנון, ניהול ושיפור התשתיות הפיזיות של  .2

 הטמעת תהליכים לעמידה ביעדי התקציב והשיפור היעילות התפעולית.  .3

 

דיוני , תרופותבגין ניהול מיטבי של הוצאות  :הם, בין היתרהפעולות המתוכננות בנושאים אלו 

ביצוע סקר תחזוקת מבנים , ניהול ושיפור הכנסות ביה"ח, עמידה בהוצאות ביה"ח -תקציבים שוטפים 

 , ביצוע שיפוץ במחלקות. ותעדוף בתוכניות עבודה לשיפור תהליכי עבודה  BPIעפ"י 

 

 :קידום חדשנות ומחקר 

 בטכנולוגיה מתקדמת.ניהול עובדים  .1

 הל ומשק. צמצום הבירוקרטיה וייעול נגישות שירותי מנ .2

 שיפור שירותי טל רפואה במרפאה וקידום המחקר. .3

   .קידום  המחקר .4

המאפשרת נגישות הזמנת   CRM הכנסת  טכנולוגיה  הפעולות המתוכננות בנושאים אלו הם, בין היתר: 

הקמת בנק דגימות דם של אנשים  , שימוש בטלרפואה; ועוד  smsשירותי מינהל ומשק, עדכוני סטטוס,

 .יםיהטמעת תהליכי נגישות חדשנ, עם תחלואה נפשית בשיתוף חוקרת משיבא
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 .לחץ כאןתקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת:  .7

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

 .כאן לחץלשנה הנוכחית:  המרכז הרפואי תקציב  .9

 

 בשנה החולפת: פרסם שהמרכז הרפואירשימת חוברות ועלוני מידע לציבור  .10

 

 מטרת החוברת קהל היעד שם החוברת/ העלון

ועדה  עלון מידע בעניין

 פסיכיאטרית מחוזית

מטופלים ובני 

 משפחותיהם

 הסבר על זכויות ומטרות הועדה

 הפסיכיאטרית המחוזית 

עלון מידע בעניין טיפול 

E.C.T 

ובני   מטופלים

 משפחותיהם

 ECTטיפול  הסבר על

הסבר על מהו כאב ומתי פונים  מטופלים דף הדרכה בנושא כאב

 לצוות

 

כאמור  המרכז הרפואי הכתובות שלפיהן פועל המינהליותת ניתן לעיין בהנחיוהמקומות והמועדים שבהם  .11

 לחוק: 6בסעיף 

מנכ"ל  בחוזרי היתר בין  י,ביטו לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

לאתר  - הבריאות משרד של הרשמי האינטרנט באתראלה מפורסמים  וחוזרים נהלים משרד הבריאות.

 .משרד הבריאות לחץ כאן

 

  :1981 -, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אהמרכז הרפואיתיאור ומטרות של מאגרי המידע של  .12

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

 מאגר רשום ובו כל נתוני ופרטי העובדים. – מאגר עובדים .ב

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

 

  :המרכז הרפואיקרנות ומלגות שבמימון  .13

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

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 .אין
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