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א׳
אבו-שקרה מחמוד

אביזמר חגי
אביטל שמואל
אבירם יהושוע

אבלין יעקב
אברמוב פיירשטיי ליאורה

אברמוביץ משה
אגמון-לוין ננסי
אולמר אחיקם

אופיר קרן
אורביטו ראול

אוריאל איתן
אורמן מרנינה

אורן מאיר
איזנברג אילון

אלוייס תניר
אליס מרטין

אליקים אברהם-רמי
אלמוג גיל

אלמוג יהושע
אלעד אביבה

אמריליו גיל
אסיה אהוד
אפרתי שי

ארבל-אלון שגית
ארגוב אביזהר

אשכנזי שי

ב׳
בארי אסנת

בורנשטיין נתן
ביבר אסף

בידרמן איה
בילבסקי אפרים

בירנבאום רועי
בלביר-גורמן אלכסנדרה

בלוך יובל
בלייך אברהם

בליקשטיין דורית
בן-דב יששכר

בן-דוד מירב
בן-חורין שומרון

בן-ישי אופיר
בן-עמי משה
בן-עמי עידו

בן-שחר עינבר
בן-שימול שלום

בנטור ידידיה
בסן חיים

בר-עוז בנימין
בראשטר אנדרי

ברגמן נועה
ברגמן ראובן

ברדן איתן
ברויאר גבריאל

ברוש ניסימוב טל
בריס פלדמן חגית

ברנר יצהל

ברק יורם
בשירי אשר

ג׳
ג׳באלי-חביב חנין

ג׳וסטו דן
גביש ישראל

גבע אלדר טליה
גד-דודיוק רוני

גודארד ג׳יזל
גוזנר גור חנן

גוטהלף דורון
גוטמן מרדכי

גולד עזגד צבי
גולדשטיין ענבל

גוליק אהובה
גייר אורנה

גימון צבי
גינדי מיכל

גנזל חזי
גרוסמן צחי

גרופ קורנליוס
גרינברג דוד

גרינשטיין אלכסנדר

ד׳
דגן דודו

דואק אור
דובנוב-רז גל

דולב ערן
דן מיכאל

דרקסלר מיכאל

ה׳
הופמן רון

הלוי אריאל
הלוי יונתן

הלוי סימה
הרישנו יאיר

הרשקוביץ טובה

ו׳
ווייז ג׳ורג׳ משה

וולמן יגאל
וולנר אריה

וולף )פרנק( מאיה
וייזר רפאלה

וינדר אשר
וינר יונית

ויס קארין
ויצטום אליעזר

ורון דוד
ורסנו דוד

ותד עבדאללה

ז׳
זבולונוב אלכסנדר

זינגר גרשון
זיסמן אמנון

זיסמן דבי

זיפל דב
זליש מרים

זמורה עודד
זמישלני צבי

זקש דן

ח׳
ח׳מאיסי זיאד

חדאד ריאד
חוברס איתי
חוברס מיכל

חונא בר-און רות
חזן ביביאנה
חלק מרדכי

ט׳
טל סיגל

טנא אורן
טנה דוד
טפר רון

י׳
יהב-איש שלום דפנה

יהלום רן
ינון יואב

ינון עמוס
יעקוב עפיף

יקירביץ ארקדי
ירוחימוב איגור

ישראלי אברהם-אבי

כ׳
כהן חיים
כץ דפנה

ל׳
לביא איתי

לובצקי אהרן
לוי חיים
לוי יצחק

לוי עמליה
לוין חגי

לידר מירב
לינג אדוארד

לינדהרט חיים
לישנר מיכאל

לנדאו רות

מ׳
מאור יסמין
מולד ג׳רמי
מולד יאיר

מועלם מאיר
מורד יאיר

מושונוב רמי
מזרחי סולי

מחאמיד מחמוד
מימון רוני

מלצר אייל
מנס תהילה

מרגלית אלון
מרטינז הלנה

משגב מודי
מתוק אילן

נ׳
נדיר יונה
נחום זהר
נחום עדי
נקב סיגל

נשר גדעון
נשר ליאור

ס׳
סגל גד

סגל מיכאל
סוריאו צ׳יליה

סטרכילביץ יעקב
סיגלר אפרים

סימון אלכסנדר
סלובודין גלב

סמואלוב ארנון
ספקטר גליה

ע׳
עורי אברהם

עטר דן
עטר שאול

עמיטל הווארד
ענתבי אירן

עתניאל דרור

פ׳
פאול מיכל

פורת כץ ענת
פיינמן ריבה

פיינמסר מאורה
פיש בנימין

פלג רוני
פליס איסקוב נעמי

פרוכטמן יריב
פרחויקי ויקטור

פרידלר שבח
פרליץ יורי
פרץ שלומי

צ׳
צ׳צ׳יק אופיר

ציפוק מיכל

ק׳
קובו-השרוני מיכל

קוזאק נטליה
קול שחר

קונסטנטיני נעמה
קונסטנטיני שלמה

קופלמן דורון
קוצר ערן
קורן אילן

קורן גדעון

קינן ליטל
קירז׳נר איליה

קלוגר יורם
קליש יוסף
קסל בוריס

קפלן זאב
קציר זאב

קראוזה עירית
קרטר דן

קריבוי אמיר
קריינין אנטולי

קרמר מיכל
קרן-פוליטנסק ענת

קרני ארנון

ר׳
רבהון אמיר

רבינוביץ רון
רבינרסון דוד

רגב-יוחאי גילי
רגב קרן

רוזנברג איל
רוזנברג נורית

רוטנשטרייך עמיחי
רזניק איליה

ריבקין גוריון
ריבקינד אברהם

רייך אהוד
רייסמן פתחיה
רייספלד שרון

רייף שמעון
רימר דורון
רמון יעקב
רמות יובל

ש׳
שאשא שאול מ׳

שביט איתי
שגיא טלי

שולט עידו
שולמן שירי

שורץ שפרה
שחר איל
שחר אלי

שטיין מיכל
שטמר גליה
שטרית דוד
שיינר אייל

שמעון אילן
שמריז עודד

שניבאום שלמה
שקד גד

שרייבר שאול
שרים אלון
שרים גיא

ת׳
תדמור תמר
תודר דורון
תמרי חנה

שלמי תודות לסוקרים לשנת 2018
מערכת ׳הרפואה׳ רואה לעצמה חובה להודות לסוקרים העומדים לרשותה בהערכת המאמרים הנשלחים למערכת. 
יבואו הסוקרים, העושים את מלאכתם נאמנה וללא לאות, שלא על מנת לקבל פרס, על התודה ועל הברכה. מובאת בזה 

רשימת הסוקרים לשנת 2018. אם מסיבות טכניות הושמט שם של סוקר, אנא יראה בכך מעשה שגגה ואיתו הסליחה.


