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2102מאי22

 
 תוצאותהבחירותלמוסדותהר"יהוועידהה-22

 

 חברים 68 –ועד מרכזי 

 ם"חרמב"בי-מ"אר,אולמןיהודה'פרופ .0

 ש"מחוזשו-חקהילה"ארק,ובסקיאלברטו'ראולצ"ד .2

 מחוזירושלים-חקהילה"ארק,ראוסטרובסקיולדימיר"ד .3

 חשיבא"בי-מ"אר,ראוריעקב"ד .2

 צפת-חזיו"בי-מ"אר,ראיזקסוןאלכסנדר"ד .5

 חסורוקה"בי-ח"חבתי"ארק,ראייליגישראל"ד .6

 חהלליפה"בי-מ"אר,ראיסקוביץבוריס"ד .7

 מחוזדרום-חקהילה"ארק,ראלהואשלהעלי"ד .8

 מחוזחיפהוגלילמערבי-חקהילה"ארק,ראלפריןמרדכי"ד .9

 חשיבא"בי-מ"אר,ראמיתימיכל"ד .01

 חהדסהעיןכרם"בי,אלוןשגית-רארבל"ד .00

 נציגגמלאים–ח"בתיח"ארק,רארדמןשמשון"ד .02

 חוולפסון"בי-מ"אר,ק'ראשרובז"ד .03

 חברזילי"בי-מ"אר,רבלגורודסקיאנדרי"ד .02

 חגהה"בי-ח"חבתי"ארק,חיים-דורדוד-רבן"ד .05

 חהעמק"בי-ח"חבתי"ארק,רבנימיןנועם"ד .06

  נציגמתמחים–ח"חבתי"ארק,רבנימינובארקדי"ד .07

 חלאומית"קופ,רבקלואריה"ד .08

 מחוזמרכז-חקהילה"ארק,אוריצחק-רבר"ד .09

 נציגמתמחים–חקהילה"ארק,רברוךרונן"ד .21

 חברים 68 –ועד מרכזי   

 חשיבא"בי-מ"אר,רברקנשטטחיים"ד .20

 מחוזירושלים-חקהילה"ארק,רברשילוןאסתר"ד .22

 מחוזצפון-חקהילה"ארק,רבשארהרמזי"ד .23

 חוולפסון"בי-מ"אר,רגבעיואב"ד .22

 חמאיר"בי-ח"חבתי"ארק,רגוטסמןגיורא"ד .25
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 חכרמל"בי-ח"חבתי"ארק,רגולדיקזאב"ד .26

 גריאטריהרצפלד.מ-ח"חבתי"ארק,רגורביץאלכסנדר"ד .27

 נציגמתמחים–מ"אר,רגורןעודד"ד .28

 נמזרע"מרכזלבה-מ"אר,רגרנטאסתר"ד .29

 חהלליפה"בי-מ"אר,רדורינאי"ד .31

 מחוזחיפהוגלילמערבי-חקהילה"ארק,רדראושהמחמוד"ד .30

 חבניציון"בי-מ"אר,רוולרבעז"ד .32

 נהריה,חלגלילהמערבי"ביה-מ"אר,רוייסמיכאל"ד .33

 חיוספטל"בי-ח"חבתי"ארק,לבסקייוסף'רויצ"ד .32

 חברזילי"בי-מ"אר,רזוהבאפרים"ד .35

 חשיבא"בי-מ"אר,נריצחק-רזיו"ד .36

 חקפלן"בי-ח"חבתי"ארק,חגיציון'פרופ .37

 א"מחוזת-חקהילה"ארק,רחיימוףמשה"ד .38

 חאסףהרופא"בי-מ"אר,ריחזקאליאייל"ד .39

 מחוזצפון-חקהילה"ארק,ריחיאלעזרא"ד .21

 חקפלן"בי-ח"חבתי"ארק,רכץמרים"ד .20

 ש"מחוזשו-חקהילה"ארק,רכרמימרדכי"ד .22

 א"מחוזת-חקהילה"ארק,רלבהרקרול"ד .23

 מחוזדרום-חקהילה"ארק,רלויןאלכסנדר"ד .22

 מחוזירושלים-חקהילה"ארק,רלנדאודוד"ד .25

 ש"נב"בה-מ"אר,רמיודובניקחנוך"ד .26

 ביטוחלאומי-מ"אר,רמילמןנאום"ד .27

 חבילינסון"בי-ח"חבתי"ארק,מימונידניאל'פרופ .28

 גריאטרישמואלהרופא.מ-מ"אר,רמישייברות"ד .29

 חברים 68 –ועד מרכזי 

 חהעמק"בי-ח"חבתי"ארק,רמפרעעלי"ד .51

 ש"מחוזשו-חקהילה"ארק,רנוביצקיילנה"ד .50

 לשכתהבריאות-מ"אר,רנוטנקוקלרה"ד .52

 חהשרון"בי-ח"חבתי"ארק,רניימןחיים"ד .53

 חוולפסון"בי-מ"אר,סדןאוסקר'פרופ .52
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 חפוריה"בי-מ"אר,רסובחסובח"ד .55

 חהדסהעיןכרם"בי,סוסנהיעקב'פרופ .56

 מכבישירותיבריאות,רסטמפלרדב"ד .57

 מחוזדרום-חקהילה"ארק,רסיקורלאסיאלברט"ד .58

 חפוריה"בי-מ"אר,רספוריגסאן"ד .59

 חאיכילוב"בי,רפזיוסף"ד .61

 חסורוקה"בי-ח"חבתי"ארק,רפינקואברהם"ד .60

 מחוזדרום-חקהילה"ארק,פלגרוני'פרופ .62

 שיבאח"בי-מ"אר,רפלדמןזאב"ד .63

 ש"מחוזשו-חקהילה"ארק,רפריבורקיןמילה"ד .62

 חהדסהעיןכרם"בי,פרץתמר'פרופ .65

 חשעריצדק"בי-מ"אר,רטיןבוריס'צ'פרופ .66

 חברזילי"בי-מ"אר,רציטרוןשמואל"ד .67

 חסורוקה"בי-ח"חבתי"ארק,רצייגרדוד"ד .68

 חלאומית"קופ,רקוןמאוריציו"ד .69

 ת"מחוזדןפ-חקהילה"ארק,רקוסטינרמשה"ד .71

 לשכתהבריאות-מ"אר,רקורליאנדציקרעיסה"ד .70

 חכרמל"בי-ח"חבתי"ארק,רקושנירדניאל"ד .72

 נציגהגמלאים-חקהילה"ארק,רקושניריעקב"ד .73

 א"מחוזת-חקהילה"ארק,רקלינמןיוסף"ד .72

 חלוינשטיין"בי-ח"חבתי"ארק,ציון-נסקיבן'רקרימצ"ד .75

 חאסףהרופא"בי-מ"אר,רקרניתמי"ד .76

 א"מחוזת-חקהילה"ארק,ררוקמאיר"ד .77

 נהריה,חלגלילהמערבי"בי-מ"אר,ררחמימובנמרוד"ד .78

 

 חברים 68 –ועד מרכזי 

 צפת-חזיו"בי-מ"אר,רשאהיןראדי"ד .79

 נציגגמלאים–מ"אר,קרל-שטייןחיים'פרופ .81

 ת"מחוזדןפ-חקהילה"ארק,רשינהיעקב"ד .80
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 חשיבא"בי-מ"אר,דודחיים-רשם"ד .82

 חאיכילוב"בי,שניבאוםשלמה'פרופ .83

 חהעמק"בי-ח"חבתי"ארק,רשנייריוליאן"ד .82

 חבילינסון"בי-ח"חבתי"ארק,אריה-רשרוןערן"ד .85

 מחוזמרכז-חקהילה"ארק,מןמיכאל'רתורג"ד .86



 המועצה המדעיתר "יו

חסורוקה"בי,שפיראיורם'פרופ+שיבא,פרתגדעון'פרופ
 


 ועד פועל

 חכרמל"בי-ח"חבתי"ארק,ראוסלנדררון"ד .0

 חסורוקה"בי-ח"חבתי"ארק,ראייליגישראל"ד .2

 חסורוקה"בי-ח"חבתי"ארק,יעקבגיל-רבן"ד .3

 נציגהמתמחים–ח"חבתי"ארק,רברוכאשרון"ד .2

 חהדסהעיןכרם"בי,גלוןאיתן'פרופ .5

 חהשרון"בי-ח"חבתי"ארק,רדיקרדרור"ד .6

 ת"מחוזדןפ-חקהילה"ארק,רורדימוןדוד"ד .7

 חברזילי"בי–מ"אר,רורשבסקימיכאל"ד .8

 חברזילי"בי–מ"אר,רזוהבאפרים"ד .9

 חשיבא"בי–מ"אר,נריצחק-רזיו"ד .01

 חאסףהרופא"בי–מ"אר,ריחזקאליאייל"ד .00

 חסורוקה"בי-ח"חבתי"ארק,כהןזהבי'פרופ .02

 מחוזירושלים-חקהילה"ארק,להדאמנון'פרופ .03

 חפריפריים"נציגבתי–ח"חבתי"ארק,רלזריצחק"ד .02

 

 ועד פועל

 חהעמק"בי-ח"חבתי"ארק,מדרראובן'פרופ .05

 חבילינסון"בי-ח"חבתי"ארק,מימונימרק'פרופ .06

 לאומית,רמעלוףסלים"ד .07
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 חהדסהעיןכרם"בי,פזרן-רניר"ד .08

 חכרמל"בי-ח"חבתי"ארק,פיזובראובן'פרופ .09

 חשיבא"בי–מ"אר,רפלדמןזאב"ד .21

 א"מחוזת-חקהילה"ארק,רפלכטרשלמה"ד .20

 חשעריצדק"בי–מ"אר,רטיןבוריס'צ'פרופ .22

 חפריפריים"נציגבתי–מ"אר,רציטרוןשמואל"ד .23

 חאיכילוב"בי,קרןגד'פרופ .22

 חהלליפה"בי–מ"אר,ררחמילביץרונית"ד .25

 ת"מחוזדןפ-חקהילה"ארק,ררייסאדוארד"ד .26

 חאסףהרופא"בי–מ"אר,רפופורטמיכה'פרופ .27

 צפת-חזיו"בי–מ"אר,רשאהיןראדי"ד .28

 מחוזדרום-חקהילה"ארק,שוורצמןפסח'פרופ .29

 חקפלן"בי-ח"חבתי"ארק,רשינדלדורון"ד .31

 חהעמק"בי-ח"חבתי"ארק,שלואליעזר'פרופ .30

 נציגהמתמחים–ח"חבתי"ארק,רשליבקוביץאסף"ד .32



 נשיאות המועצה המדעית

שניידר-ח"חבתי"ארק,אשכנזישי'פרופ .0

 מחוזדרום–חקהילה"ארק,בידרמןאיה'פרופ .2

 חאסףהרופא"בי–מ"אר,גוליקאהובה'פרופ .3

 מחוזצפון–חקהילה"ארק,טבנקיןחוה'פרופ .2

 חהדסהעיןכרם"בי,מבורךדרור'פרופ .5

 חאיכילוב"בי,סלעימשה'פרופ .6

 חברזילי"בי–מ"אר,ענתביאיל'פרופ .7



 מתמחים 4 –מליאת המועצה המדעית 

 ברזיליח"בי–מ"אר,ראלאסבחאחמד"ד .0

 קפלןח"בי–ח"חבתי"ארק,רבנימינובארקדי"ד .2

 א"מחוזת–חקהילה"ארק,רברוךרונן"ד .3
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 חהדסהעיןכרם"ביה,רחןשמואל"ד .2



 ר ועדת ערר"יו


 מחוזדרום–חקהילה"ארק,שוורצמןפסח'פרופ

 

 חברים 21 - חברי ועדת ערר

 חשיבא"בי–מ"אר,מיכלראמיתי"ד .0

 חלאומית"קופ,רבודמןאירינה"ד .2

 חהשרון"בי–ח"חבתי"ארק,רבכרגיל"ד .3

 חהדסהעיןכרם"ביה,ברקוןיעקב'פרופ .2

 נמזרע"מרכזלבה-מ"אר,רגרנטאסתר"ד .5

 מחוזצפון–חקהילה"ארק,טבנקיןחוה'פרופ .6

 ירושליםמחוז–חקהילה"ארק,להדאמנון'פרופ .7

 ביטוחלאומי-מ"אר,רמילמןנאום"ד .8

 חוולפסון"בי–מ"אר,סומךאלי'פרופ .9

 חסורוקה"בי–ח"חבתי"ארק,רפינקואברהם"ד .01

 חכרמל"בי–ח"חבתי"ארק,רפלדנתן"ד .00

 נציגהמתמחים–חוולפסון"בי-מ"אר,רשלואמיר"ד .02
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 :ר הלשכה לאתיקה"יו

 אסףהרופאח"בי–מ"אר,רקרניתמי"ד


 

 חברים 86 –חברי הלשכה לאתיקה 


 חשיבא"בי–מ"אר,אהרנפלדמיכאל'פרופ .0

 חשיבא"בי–מ"אר,אורביטוראול'פרופ .2

 מכבישירותיבריאות,טישלרדיני-ראורקין"ד .3

 חסורוקה"בי–ח"חבתי"ארק,ראייליגישראל"ד .2

 סורוקהח"בי–ח"חבתי"ארק,ראיפרגןגל"ד .5

 חקפלן"בי–ח"חבתי"ארק,ברוךנועה-רבן"ד .6

 ש"מחוזשו–חקהילה"ארק,רבנאיןמשה"ד .7

 חהדסהעיןכרם"ביה,רברוקסרבקה"ד .8

 חשיבא"בי–מ"אר,ברשקאיריס'פרופ .9

 חוולפסון"בי–מ"אר,רגבעיואב"ד .01

 חמאיר"בי–ח"חבתי"ארק,רגוטסמןגיורא"ד .00

 חשיבא"בי–מ"אר,נןרגולדקורןרו"ד .02

 חהעמק"בי–ח"חבתי"ארק,הילרי-רגולדשטייןלי"ד .03

 חגהה"בי–ח"חבתי"ארק,רגורשי"ד .02

 חשיבא"בי–מ"אר,רגושןאלינור"ד .05

 נמזרע"מרכזלבה-מ"אר,רגרנטאסתר"ד .06

 חוולפסון"בי–מ"אר,רדובינסקירון"ד .07

 חוולפסון"בי–מ"אר,דלאלאילן'פרופ .08

 מכבישירותיבריאות,רדןעוזי"ד .09

 מכבישירותיבריאות,רהלראליהו"ד .21

 א"מחוזת–חקהילה"ארק,רולפישיוסף"ד .20

 ת"מחוזדןפ–חקהילה"ארק,רורדימוןדוד"ד .22

 חמאיר"בי–ח"חבתי"ארק,רזהרעדנה"ד .23

 חהדסהעיןכרם"ביה,רזינגראדר"ד .22

 מרכזרפואימאיר,רחןברוך"ד .25
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 חברים 86 –חברי הלשכה לאתיקה 


 חשיבא"בי–מ"אר,יהביעקב'פרופ .26

 מחוזחיפה–חקהילה"ארק,ריפהנעמה"ד .27

 ת"מחוזדןפ–חקהילה"ארק,הרמן-כהןאבנר'פרופ .28

 חלאומית"קופ,רכץקוסטנטין"ד .29

 חשניידר"בי–ח"חבתי"ארק,רלבניגילת"ד .31

 חבילינסון"בי–ח"חבי"ארק,להבמאיר'פרופ .30

 חוולפסון"בי–מ"אר,רלויטליה"ד .32

 חאיכילוב"בי,רלויןאברהםטל"ד .33

 חוולפסון"בי–מ"אר,לוריאשמואל'פרופ .32

 חשעריצדק"בי–מ"אר,רלוריהיואב"ד .35

 חלוינשטיין"בי-ח"חבי"ארק,רמוטיןמרינה"ד .36

 ש"נב"בה–מ"אר,רמיודובניקחנוך"ד .37

 חקפלן"בי–ח"חבתי"ארק,ונהרנאורסימ"ד .38

 חהשרון"בי-ח"חבי"ארק,רניימןחיים"ד .39

 ש"מחוזשו–חקהילה"ארק,רנמירסודי"ד .21

 חכרמל"בי–ח"חבתי"ארק,רסגולאורי"ד .20

 חכרמל"בי–ח"חבתי"ארק,רסרפובישראל"ד .22

 חבילינסון"בי–ח"חבתי"ארק,אלדין-רעד"ד .23

 חמאיר"בי–ח"חבתי"ארק,רפארןחיים"ד .22

 חאיכילוב"בי,פורתראובן'פרופ .25

 חמאיר"בי–ח"חבתי"ארק,רפיינמסרפנחס"ד .26

 מחוזדרום–חקהילה"ארק,פלגרוני'פרופ .27

 חלאומית"קופ,רפרץשמעון"ד .28

 חפוריה"בי–מ"אר,רצרפיןיהושע"ד .29

 חשיבא"בי–מ"אר,רקאופמןבלה"ד .51

 חלאומית"קופ,מאוריציורקון"ד .50

 מחוזצפון–חקהילה"ארק,רקורןיוסף"ד .52

 א"מחוזת–חקהילה"ארק,רקלוטלב"ד .53

 



 
 

9 
 

 חברים 86 –חברי הלשכה לאתיקה 


 א"מחוזת–חקהילה"ארק,רקליינבאוםזכריה"ד .52

 חמאיר"בי–ח"חבתי"ארק,רקריסטלארנית"ד .55

 עיןכרםחהדסה"בי,אלחנן-רובינובאלן'פרופ .56

 חברזילי"בי–מ"אר,ררוזובאלכסנדר"ד .57

 חאיכילוב"בי,רריטרעמוס"ד .58

 חשיבא"בי–מ"אר,ררשףאבנר"ד .59

 חשלוותא"בי–מ"אר,רשטיינראבלין"ד .61

 נבאריעקב"בה-מ"אר,דוד-שטראוסישראל'פרופ .60

 חשניידר"בי–ח"חבתי"ארק,רשמחיאליהו"ד .62

 חבילינסון"בי–ח"חבתי"ארק,אריה-רשרוןערן"ד .63



 :ר בית הדין"יו


חהדסהעיןכרם"בי,רכסאבינועם'פרופ


 חברים 24 – חברי בית הדין


 א"מחוזת–חקהילה"ארק,זאב-ראיזיקוביץמרדכי"ד .0

 ברזיליח"בי–מ"אר,ראלבוזק"ד .2

 חלאומית"קופ,רארליךסימון"ד .3

 חהדסהעיןכרם"בי,גילוןדן'פרופ .2

 א"מחוזת–חקהילה"ארק,רגלעדעדי"ד .5

 נבארשבע"מרכזלבה-מ"אר,רגריסרונמרוד"ד .6

 קפלןח"בי–ח"חבתי"ארק,רהוסרמוניקה"ד .7

 א"מחוזת–חקהילה"ארק,רהראלעמנואל"ד .8

ש"מחוזשו–חקהילה"ארק,פרי'רלדררג"ד .9

 חהדסהעיןכרם"בי,פאריעקב'פרופ .01

 העמקח"בי–ח"חבתי"ארק,רפרסמןאשר"ד .00

סורוקה-ח"חבתי"אר,רקלייןמוטי"ד .02

 שיבאח"בי–מ"אר,שוורץאליעזר'פרופ .03

 חקהילה"ארק,רשוורצנברגברנרדיני"ד .02
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 :ר הקרן לעזרה הדדית"יו

חקהילה"ארק,רפריבורקיןמילה"ד


 

 חברים 7 – חברי הקרן לעזרה הדדית

 חלאומית"קופ,רבנבוראוםפאול"ד .0

 העמקח"בי–ח"חבתי"ארק,רבנימיןנועם"ד .2

 מחוזדן–חקהילה"ארק,רגדליהסמי"ד .3

 אסףהרופאח"בי–מ"אר,כהןנתן'פרופ .2

 חהדסהעיןכרם"בי,רמרוזיובל"ד .5

 סורוקהח"בי–ח"חבתי"ארק,רצייגרדוד"ד .6

 מחוזמרכז–חקהילה"ארק,רקושניריעקב"ד .7



 :ח"ר מח"יו

שיבאח"בי–מ"אר,רפלדמןזאב"ד


 

 חברים 5 – חברי מפעל חברות חוץ


 בליניסון-ח"חבתי"ארק,רארדמןשמשון"ד .0

 מחוזירושלים–חקהילה"ארק,רברשילוןאסתר"ד .2

 שיבאח"בי–מ"אר,נריצחק-רזיו"ד .3

 סורוקהח"בי–ח"חבתי"ארק,ילברט'רסבגג"ד .2

 חלאומית"קופ,רשטיינבלטנדין"ד .5




