
בולקין סופה

.                                 שנים12-עובדת בבית הדר מזה כ. 'מחלקת מונשמים א, אחות מוסמכת

על בקיאות בעבודה ועל תרומתה למהלך תקין של : קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

מעניקה שרות יעיל , רואה דברים מעבר לתפקידה, אחראית, על היותה יוזמת. העבודה במחלקה

תורמת  , מלמדת את הצוות החדש דרכי תקשורת יעילה, אדיב ואכפתי למטופלים ולבני משפחה

.לאווירה רגועה במהלך העבודה

קומר גלינה

.                                              שנים15-עובדת בבית הדר מזה כ. 'מחלקת מורכב א, מטפלת

, העובדת  לפי הנהלים, היותה מטפלת מקצועית מאוד: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

מסורה לעבודה ומשתתפת בחניכת מטפלות  , מעניקה שרות אדיב לחולים ולבני משפחותיהם

.עובדת בשיתוף פעולה עם עמיתים ותורמת לאווירה טובה במחלקה, חדשות

אסתר לקאו

.                                    שנים10-עובדת בבית הדר מזה כ. 'מחלקת שיקום ב, אחות מוסמכת

יוצרת תקשורת חיובית עם מטופלים ובני משפחותיהם : קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

עובדת לפי הנהלים בסטנדרטים גבוהים ובהקפדה על איכות  , ועל כך אף זוכה למשוב חיובי מהם

תוך קבלת  , מנהלת משמרת באופן יעיל, מובילה את המטופל בתהליך של קידום בריאות, הטיפול

.עבודה בשיתוף פעולה ועזרה ברוחב לב, החלטות שקולות

אי'ילנה פאראפיצ' דר

.                                              שנים11-עובדת בבית הדר מזה כ. 'מחלקת שיקום ב, רופאה

על , היותה בעלת ידע מקצועי רב וניסיון ארוך שנים: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

על היותה בעלת אוזן קשובה לחולה  , התמודדותה היטב במצבי לחץ ובעיות מורכבות בתחום הרפואה

מתייחסת תמיד  , מפגינה מעורבות רבה ואכפתיות מרבית לשלומו ורווחתו של המטופל. ולמשפחתו

. תורמת לאווירה חיובית במחלקה, בכבוד לכל איש צוות

גלית סימון

.                                    שנים4-עובדת בבית הדר מזה כ. 'מחלקת שיקום ב, עובדת סוציאלית

מגלה אחריות ויוזמה  , מזדהה עם עבודתה במחלקה: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

פועלת לפתרון , בעלת מוסר עבודה גבוה מאוד, נותנת שירות אדיב ומאיר פנים בסבלנות וברגישות

תורמת לאווירה חיובית במחלקה  .  בעיות סבוכות ומורכבות בראש פתוח במקצועיות ובאחריות

.ומשתתפת בעשייה מגוונת במחלקה

האיילו אטנש 

.                                           שנים5-עובדת בבית הדר מזה כ. מחלקה סיעודית, עובדת משק

היותה עובדת טובה מאוד העובדת ביעילות  ונשמעת  : קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

הצוות והמטופלים מכבדים אותה ומשבחים  . שומרת על ניקיון המחלקה באופן שוטף, לכללי הבטיחות

. אטנש מתייחסת בכבוד ופועלת בשיתוף פעולה עם צוות המשק והמחלקה, אותה


