
'צימחוביץטטיאנה' גב

.                                 שנים13-עובדת בבית הדר מזה כ', אחות מוסמכת במחלקת מונשמים ב

מסורה , דייקנית, מסודרת, מקצועית, היותה אחראית: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

מקיימת יחסים מעולים עם העמיתים לעבודה ומעניקה שרות אדיב , מהווה דוגמא אישית, לעבודה

. למטופלים ובני המשפחה

רוסודןקוקיאשוילי' גב

.                                                    שנים6-עובדת בבית הדר מזה כ', מטפלת במחלקת סיעודית א

, משתפת פעולה, היותה מטפלת מקצועית מאוד: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

קשובה לצרכי המטופלים  , נותנת שרות סבלני ואדיב לחולים ולבני משפחותיהם, מדווחת כנדרש

.ועבודתה מהווה דוגמא לאחרים

לריסהברניקוב' גב

.                                     שנים16-עובדת בבית הדר מזה כ', אחות מוסמכת במחלקת מורכב ב

עובדת , מנהלת תקשורת חיובית עם מטופל ומשפחתו: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

עובדת בשיתוף פעולה עם צוות , מטה אוזן קשבת למטופלים ולצוות ומתייחסת בכבוד, לפי הנהלים

תורמת לאווירה  , יוזמת תהליכים לוויסות עומס, ללא היעדרויות, רב מקצועי ולפי צורכי המחלקה

.נעימה וחיובית במחלקה

גאולהיעקובוב' גב

.                                                                 שנה16-עובדת בבית הדר מזה כ, עובדת מטבח

מתייחסת למשימות במטבח  , היותה מסורה ואחראית: קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

נותנת מענה  .  מבצעת את תפקידה ברמה גבוהה ובמקצועיות, וכלפי המחלקות ברצון ואהבה

משתפת פעולה באופן מלא למען איכות החיים של , לדרישות דחופות ולא צפויות ברצון וביעילות

. המטופלים

מר עדרי יאיר

.                                                                        עובד בבית הדר מזה כשנתיים, עובד אחזקה

מסייע , יוזם, נדיב, אחראי, מסור לעבודה, היותו חרוץ: קיבל את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

מבצע את עבודתו  . נעים הליכות ואהוב על חבריו לצוות ועל עובדי בית הדר, בכל מה שמתבקש

מגלה יוזמה לביצוע תיקונים במחלקות באדיבות ובתשומת , משתף פעולה עם צוות המחלקה, היטב

.לב ראויה

סבטלנהיגוב'אוז' גב

.                                                     שנים15-עובדת בבית הדר כ, סייעת בצוות הפיזיותרפיה

סבטה פיתחה והרחיבה את התפקיד שהוטל עליה תוך : קיבלה את פרס העובד המצטיין על זאת ועוד

חותרת , מהווה דוגמא ומופת ביחסיה למטופלים ולמשפחות. מחויבות, מקצועיות, גילוי יוזמה

מהווה אשת קשר טובה . יצאה ביוזמתה ללימודי תעודה שיאפשרו לה ביצוע יעיל ומקצועי-למצויינות

.בעלת ידע ויכולת התארגנות טובה, אמינה ואחראית בין צוות המחלקה לצוות הפיזיותרפיה


