
 

 
 
 
 

 
 

 ת/מועמדפרטי הטופס 
 

 )יש להקיף בעיגול את הקטגוריה הנבחרת(:   לפרס /תמועמד               
   , בחסות האגודה למלחמה אנשים שחלו בסרטןעל פיתוח שירות לקבוצת לאח/ות . פרס הוקרה 1

 בסרטן    
  למלחמה בסרטןבחסות האגודה הסיעוד האונקולוגי באמצעות מחקר,  על קידוםלאח/ות פרס . 2

 )ניתן להמליץ על חוקר או להגיש מועמדות עצמית על ביצוע מחקר(     
 בחסות חברת מדיסון ,דגש על הטיפול הפליאטיבי ,. פרס מצוינות לאח/ות אונקולוגית3
 בחסות חברת ניאופרם ,אונקולוגית, דגש על הטיפול הפליאטיבי. פרס מצוינות לאח/ות 4
 וגיבתחום הסיעוד האונקול על עבודה מקוריתד ית בסיעו/לסטודנט. פרס 5
 
 

 silvia_a@cancer.org.ilאת הטפסים המצורפים סרוקים באמצעות מייל לכתובת: יש להגיש 
 1.3.17עד התאריך 

 ת/קורות חיים של המועמד .1
 מכתבי המלצה  .2
 ת/נספחים רלוונטיים לפעילות המועמד .3

 
 : _________________________________________________ת/שם המועמד

 מקום עבודה )מוסד, מחלקה/יחידה(:  _____________________________________ .1
 כתובת מקום העבודה: ________________________________________________ .2

 , פקס: ______________מס' טלפון:____________________נייד_____________      
 _____________________________דואר אלקטרוני ________________________     

 תפקיד המועמדת:___________________________________________________ .3
 פעילות מקצועית בתחום: ______________________________________________ .4

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 )מסגרת הפעילות, היקף, יחודיות(  תיאור התרומה המקצועית
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

   
 : תנימוקים להגשת המועמד

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
 

 שם המגיש: ________________________     טל. נייד__________________________
 

 המלצה של המגיש וממליצים נוספים נא לצרף מכתבילצורך החלטה על חלוקת הפרסים 
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  קריטריונים כלליים לקבלת הפרס:

 לוגיהאונקוהאחות העוסקת בתחום 
 (2013-2016שנים ) 3ברצף  בעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגיחברה 

    אינוקבלת פרס לסטודנטית על פעילות מקצועית בתחום הסיעוד האונקולוגי 
 מותנה בחברות בעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

 לקבלת הפרסים וועדת ביקורת לא ניתן להמליץ על חבר ועד העמותה 
 
בחסות האגודה  - על פיתוח שירות לקבוצת אנשים שחלו בסרטןאח/ות לה פרס הוקר. 1

 למלחמה בסרטן
שהצטיינה בפיתוח שירות ייחודי במסגרת עבודתה, לאחות  וותעודה יוענק ₪ 3000פרס בסך 

 המשפר את מסלול הטיפול בקבוצת חולים זו.
 קריטריונים לפרס זה: 

 השירות שפותח הוטמע ומהווה חלק ממערך הטיפול 
 השירות עונה על קריטריונים של המשכיות טיפול

 השירות מוערך על ידי: מטופלים, הנהלת המוסד ועמיתים
 
בחסות האגודה למלחמה  -על קידום הסיעוד האונקולוגי באמצעות מחקר לאח/ות פרס . 2

 בסרטן 
שחקרה נושא בתחום הסיעוד האונקולוגי. על נושא לאחות  וותעודה יוענק ₪ 3000פרס בסך 

ניתן להמליץ על חוקר או להגיש  המחקר להיות בעל משמעות לשיפור העשייה הסיעודית.
 מועמדות עצמית על ביצוע מחקר.

 קריטריונים לפרס זה:
 השנים האחרונות.   שלושהמחקר נערך במהלך 

 ממצאי המחקר קידמו את הידע, הגישות והטיפול בסיעוד אונקולוגי
 עמודים  שניהגשת תקציר המחקר על 

 העבודה תיבחר מתוך התקצירים שיגיעו  .1
 תוצג ביום העיון. העבודה הנבחרת 2
 ממנה יפורסמו בביטאון "סיעוד אונקולוגי" ים. העבודה או חלק3
  

 פרס מצוינות לאח/ות אונקולוגית, בחסות חברת מדיסון . 3
ור העשייה על תרומה משמעותית ויוצאת דופן לקידום ושיפ ויוענקותעודה  ₪ 3000פרס בשווי 

 .תוך דגש על היבטים פליאטיביים, ם הסיעוד האונקולוגיבתחו
 :זהקריטריונים לקבלת פרס 

 שנים לפחות בתחום האונקולוגיה 3בעלת ותק מקצועי של 
 בעלת יכולת מוכחת של עשייה מקצועית ברמה גבוהה

 מהווה דוגמא אישית ומודל לחיקוי
 ית בעלת יכולת מנהיגות ברמה מקומית ו/או מוסד

 ת יכולת השפעה על איכות הטיפול, החינוך והמחקרלבע
 
 ניאופרםחברת , בחסות אונקולגוית . פרס מצוינות לאח/ות4

העשייה  ותעודה יוענקו על תרומה משמעותית ויוצאת דופן לקידום ושיפור ₪ 3000פרס בשווי 
 .תוך דגש על היבטים פליאטיביים, הסיעוד האונקולוגיבתחום 

 בלת פרס זה:קריטריונים לק
 שנים לפחות בתחום האונקולוגיה 3בעלת ותק מקצועי של 

 בעלת יכולת מוכחת של עשייה מקצועית ברמה גבוהה
 מהווה דוגמא אישית ומודל לחיקוי

 בעלת יכולת מנהיגות ברמה מקומית ו/או מוסדית 
 בעלת יכולת השפעה על איכות הטיפול, החינוך והמחקר
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בחסות העמותה  - עבודה מקורית בתחום הסיעוד האונקולוגיעוד על לסטודנט בסיפרס . 6

 לקידום הסיעוד האונקולוגי 
אנשים שחלו בקלינית בטיפול ת עשייה מקדמעל  עבודה ה יינתנוותעודה  ש"ח 1000הפרס, בשווי 

 :בסרטן
 :על העבודה שתוצג לעמוד בקריטריונים הבאים

  בתחום ומהווה מודלמציגה חידושים 
 מטופל והמטפלים )בני משפחתו( בושיפור באיכות החיים של ה מוכיחה

 משכיות טיפול ועבודה בין מקצועיתמיישמת עקרונות של ה
 

 5.7.17-ב של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי הפרסים יוענקו במסגרת יום העיון השנתי
 . www.ions.org.ilאת טפסי ההמלצה ניתן להוריד מאתר העמותה 

 
לקידום הסיעוד  למשרדי העמותה  silvia_a@cancer.org.il  במייללהגיע על הטפסים 
 .1.3.17עד התאריך האונקולוגי  

 
 
 

 בברכה, 
 

          ליויה כסלו, יו"ר העמותה
             

  העיוןשרית אשכנזי, יו"ר ועדת ימי 
 

 קרן ארפי, מרכזת יום העיון השנתי


