העובד המצטיין  -ע"ש נח מוזס

מצטייני
עיריית רמלה
אסתר
סויסה

מזכירת בית
הספר אריאל.
לאורך 21
שנות עבודתה
גילתה אחריות
ומסירות אין
קץ ,ותפקודה התבטא בכל מערכות
בית הספר :ניהול תקין בהנהלת
חשבונות ,עריכת דוחות בכישרון,
והענקת מלגות על פי קריטריונים
ברמה מקצועית .מקיימת יחסי אנוש
מעולים עם ההורים ,התלמידים
והמורים .נבחרה כמצטיינת
המצטיינים לשנת .2017

שרון
אבוטבול
עוזרת מנכ"ל
העירייה .עובדת
בעירייה מעל
שני עשורים.
בולטת
בנאמנותה
ובמסירותה לתפקידה ולתושבי העיר.
מקבלת כל פנייה של תושב בסבר
פנים יפות תוך מתן פתרון הולם.
מעוררת כבוד והערכה.

ילנה זקצ'ייב

מנהלת האכיפה
העירונית
במחלקת הכנסות.
בעלת מוטיבציה
ושאיפה
בלתי נלאית
למצוינות .נמצאת
באינטראקציה מתמדת עם תושבי
העיר ומצטיינת במתן שירות יעיל
ואדיב לתושבים תוך דאגה מתמדת
לקופת העירייה .מסורה ונאמנה לארגון,
מעוררת הערכה.

זאב פוקר
עובד סוציאלי
לחוק הנוער
במחלקת הרווחה.
נותן מענה מיידי
לקטינים בסיכון
ולהורים .מצליח
בהצטיינות
לגייס את המשפחה לשיתוף פעולה
עם תוכנית טיפול לטובת הילד .עובד
במסירות ותוך תחושת שליחות,
מייצג את טובת הקטינים בדיונים
המתקיימים בבית המשפט לנוער בעיר,
מעורר הערכה.

כרמלה שלום

סיגלית
טויטו
מנהלת חשבונות
בעירייה .מסורה
ועושה עבודתה
נאמנה .תפקידה
כולל תחומי
אחריות נרחבים,
המצריכים מקצועיות ,עמידה
בזמנים ודקדקנות ,והיא התברכה
בכל אלה.

ירדן
אברהם
סייעת סבב
במספר גנים.
עובדת בעירייה
מזה כ־ 19שנה.
בעלת מוטיבציה
ואינטליגנציה
רגשית גבוהה ,מחייכת תמיד
ומקרינה חום ואהבה לידים
ולסובבים אותה .מסורה ,אכפתית
ומכילה.

אלון
שמש
מנהל תחום
חיסכון באנרגיה.
בעל מוסר עבודה
גבוה וראייה
מערכתית רחבה.
מצטיין במציאת
פתרונות יצירתיים ומערכתיים הנשענים
על טכנולוגיות חדשניות ,לצורך
התייעלות וחיסכון באנרגיה .עומד בכל
משימותיו.

אביבה ישראלוף
דוורית באגף מזכירות ומנהל .לאורך 21
שנות עבודתה באגף ,אחראית על ניתוב
הדואר למחלקות העירייה ולגורמים
חיצוניים ,ועל ארגון ישיבות מועצה.
ממלאת תפקידה ביעילות ,במסירות
ובאחריות ,תוך נדיבות ,סבלנות וקיום
יחסי אנוש מעולים.

ובדיסקרטיות מלאה.

מזכירת מבקר
העירייה .עובדת
עירייה מזה כ־25
שנה .מקצועית
מאוד ,עושה את
עבודתה בנאמנות,
בחריצות

שטראוס מפעל
הקפה  -לוד
יצחק
אבוחסירה
מכונאי ומוביל
טכני .שותף
משמעותי
בעבודות מחלקת
האחזקה במפעל
ומהווה נדבך
מרכזי ומוערך הן בעיני העובדים והן
בעיני המנהלים והמהנדסים בחטיבת
הקפה .כחלק מתרומתו למפעל ,ליווה
ביקורים של נציגים מהארץ ומחו"ל,
והעלה מודלים לפתרון בעיות ורעיונות
לשיפור.

מלח הארץ –
אילת
יפים נאומוב
אחראי קו אריזה
בטי .מפעיל את
הקו במקצועיות
ראויה לציון.
אחראי ,מסור
וחרוץ ,מקפיד
על זמני עבודה
ונוכחות ,עושה עבודתו נאמנה.

עידית -
לוגיסטיקת מזון
יפה מזרחי
עובדת הגשה
במפקדת חיל
האוויר .מוכיחה
מדי יום את
כישוריה בהכנת
סלטים איכותיים
ומעניקה לסועדיה
חוויה קולינארית מענגת .חרוצה,
יצירתית ומסורה .מצטיינת המצטיינים
לשנת .2017

גברה מדהן
קאסה
עובד הגשה
באתר צניפים.
מעניק שירות
ומענה לחיילים
במחלקתו ברמה
גבוהה – אף חייל
לא יוצא רעב מחדר האוכל .מהווה
דוגמה למסירות ולתחושת שליחות.

ברק יהושע
שף מקרפ"ר .בעל
יוזמה ומסירות
רבה למקום
עבודתו .מקפיד
על ניקיון וסדר
במטבחו ,מהווה
מצבור בלתי
נדלה של ידע בתחום הבישול ,בעל
רצון ומוטיבציה לשפר ולקדם את תנאי
האתר לטובת הסועדים .מעורר השראה.

עשות
אשקלון
יצחק גדיאן
מרכיב ממסרות
 1500במחלקת
הרכבת ממסרות
בתחום הרכבות.
בעל ותק של
 38שנים .כיום
אחראי על תחנת
הרכבת הממסרות .במהלך השנים סייע
רבות בתחום הביקורת הסופית כדי
לעמוד ביעדי החברה ,הודות לידע
והניסיון הרבים שלו .ב־ 2013זכה בפרס
על הצעת ייעול בנושא קטלוג/קיטים.
נבחר למצטיין המצטיינים לשנת .2017

יפים סברנסקי
בוחן במחלקת
ביקורת סופית
באגף הבטחת
איכות .לאורך
שנות עבודתו
מגלה מסירות
רבה ומקצוענות
הראויה לשבח .מציג תפוקות עבודה
מצוינות ,מהווה דוגמה בהתנהגותו.
בנוסף משמש כחונך לבוחנים צעירים.

איגור
מלחובסקי
רתך שריון
במסגרייה בתחום
עיבוד שבבי באגף
תפעול .מקצועי,
מקפיד על
עמידה באיכות
תוך שמירה על נוהלי החברה ,משפר
תהליכי ייצור בתחום עיסוקו ובמתקנים
שונים בחברה ,מדריך עובדים חדשים,
מהווה עמוד תווך במחלקה.

מועצה מקומית
לקייה

יקב טפרברג
1870

ופאא
אבו עמאר
מנהלת מחלקת
הנוער .מגלה
מקצועיות
רבה ואכפתיות
כלפי בני הנוער
ביישוב ,מפגינה
שליטה מלאה במיומנויות ניהוליות,
המתבטאת בבניית תכניות חינוכיות
ולימודיות בעלות ערך מוסף ומערכי
שיעור ופעילויות ברמה גבוהה מאוד.
על תרומתה לקידום בני הנוער ולקידום
היישוב נבחרה למצטיינת המצטיינים
לשנת .2017

מועצה מקומית
קריית עקרון
עליזה
רימה
סייעת בגני
הילדים .עובדת
במועצה למעלה
מארבעה
עשורים .מהווה
דמות חינוכית
משמעותית לילדים ,לצוות ולהורים.
עשייתה החינוכית ניכרת בכל פינות
הגן .מסורה מאוד לעבודתה ,מבצעת
את המוטל עליה על הצד הטוב ביותר.
חינכה דורות רבים של ילדים ,החוזרים
אליה לגן כהורים.

מועצה מקומית
בית אריה
ליאת
בניתה
מנהלת לשכת
ראש המועצה.
מגלה מקצועיות
רבה לצד מסירות
עמוקה ,רגישות
ותודעת שירות
גבוהה .בעלת חשיבה עצמאית,
אינטליגנציה ,חריצות ויסודיות,
יוזמה ומוטיבציה .שירותית ואדיבה,
מספקת מענה באופן מרשים ומקצועי.
נבחרה למצטיינת מספר  1לשנת
.2017

מועצה מקומית
ירוחם
ראובן
דהן
מנהל יחידת רכש
ואספקה במחלקת
הגזברות .מסור
מאוד לעבודתו,
עושה את המוטל
עליו ובנוסף
משימות שמעבר למסגרת תפקידו על
הצד הטוב ביותר ובמקצועיות רבה.
חרוץ ויסודי ,בעל יכולת עבודה בצוות
תוך קיום יחסי אנוש מעולים .יודע
להתגבר על כל מכשול לצלוח כל אתגר
בעזרת מציאת פתרונות יצירתיים לכל
בעיה.

עמנואל
גמליאלי
מנהל עבודה
במחלקת היין.
עובד ביקב כ־15
שנה .הצטיינותו
משתקפת
באחריות שהוא
מגלה בעבודה מעבר למסגרת תפקידו
ולשעות העבודה המקובלות .מקיים
יחסי אנוש מצוינים ,מהווה אוזן קשבת
לעובדים ,ואף מונה כאחראי על קופת
העובדים העוזרת במתן הלוואות ללא
ריבית לעובדים הזקוקים לכך.

סטארקיסט
פודור
ראיסה אקולוב
אחראית קו
ייצור .עובדת
בסטארקיסט
מזה כ־ 17שנה.
מקצועית ,מסורה
ונאמנה .משתפת
פעולה בכל
הנדרש ,עושה מעבר למסגרת תפקידה,
מכירה ושולטת בכל עמדות העבודה.
מהווה דוגמה.

קריית החינוך –
גבעת וושינגטון
רותי כהן
מנהלת חשבונות
ראשית וחשבת
שכר .עובד
מעל  25שנים
בקריה .משכללת
ומייעלת את
המערכת .חרוצה,
נשארת לעיתים קרובות מעבר לשעות
המקובלות ,מקפידה על סדר וארגון ועל
טיפול מיידי במטלות .דואגת להכשיר
עובדים חדשים במקצועיות ובסבלנות,
מהווה מקור ידע מוסמך בנושאי שכר.

המדביק
סרגיי
אמצ'יסלבסקי
רתך בחברת
המדביק מזה
 13שנים .חרוץ,
אחראי ,בעל ידע
נרחב ,מוטיבציה
ורצון לעזור.
מסור ,טובת החברה תמיד לנגד עיניו.
מקיים יחסי אנוש מעולים ,הן עם
עמיתיו לעבודה והן עם מנהליו .מהווה
דוגמה אישית.
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