 מחוז דרום- עמליה באומגרטן
מירב חשין בקנשטיין
amaliab@clalit.org.il
meravheshin@gmail.com

ענת אלון
alona@asaf.health.gov.il

מירב לידר
merav.lidar@sheba.health.gov.il

ענת אלעזרי
anatelazary@gmail.com

2מירית ווזנה
miritv@asaf.health.gov.il

ענת שיימן
telazary@gmail.com

מירית עמית וזינה
vazinam@hotmail.com

עסאם הינדי
is_alhindi@yahoo.com

מישל בן סעיד
michelebensaid@hotmail.fr

פאדי חרוף
fadikharouf@hotmail.com

מנחם נהיר
mnahir@gmail.com

פואז עבדללה
abdallah_fa@clalit.org.il

מנחם שליזנגר
zehavash@gmail.com

פנחס השקס
HASHKESP@szmc.org.il

מרגלית לורבר
m_lorber@rambam.health.gov.il

פנחס קלהאר
klahrp@gmail.com

מרדכי פרס
mordpras@zahav.net.il

פנינה לנגביץ
pninala@sheba.health.gov.il
schneidr@clalit.org.il

מרדכי שניידר

פנינה נבון אלקן

מריה רובינשטיין
m.rubinshtein@gmail.com

בנסון יעל-פריפז

מרינה אנוק

pnavonmd@012.net.il

yael_pp@yahoo.com

anoukmarina@hotmail.com

צביה טאובר

מרק ברמן

tsiviatauber@gmail.com

marcello80@gmail.com

צביקה דרניצקי
zdranitzki@gmail.com

מרק צימרמן
dzimmark@yahoo.com

קטיה דוליניקב
d_katya@rambam.health.gov.il
marco.harari@gmail.com

קיברי עדי
adiki2@clalit.org.il

משה טישלר
tishler@asaf.health.gov.il

קלרה רוזנטל
klararoz@walla.com

משה פיסטינר
pistini@netvision.net.il

קרינה זילבר
karinazilber@gmail.com

משה שי
shaymo@clalit.org.il

ראובן מדר
Mader_r@clalit.org.il

נגה הרמתי
nharamati@gmail.com

רבחי מנסור
Ribhi60@hotmail.com

נזאר גרייס
n_jiries@hotmail.com

רובי חביב
rubyha@hotmail.com

נטע אבירן
netaviran@gmail.com

רוזנר יצחק
itzhak.rosner@b-zion.org.il

נטע אבירן
NetaDa12@clalit.org.il

רויטל נווה
Revital.Nawi@sheba.health.gov.il
ninaa@hy.health.gov.il

רויטמן עדיאל
aroitman@hotmail.com

נינה אבשוביץ

נינה בולמן
doctor.nina@yahoo.com

רות הדר
Bibi.hadar88@gmail.com

מרקו הררי

לוין-ננסי אגמון
Nancy.Agmon-Levin@sheba.health.gov.il

רות הנשקה

נעמי פנקלשטין
n_finkelstein@rambam.health.gov.il

רותם דיסטל

נעמי שולץ

rhenshke@szmc.org.il

Rotemd@clalit.org.il

Nomi.schultz@gmail.com

ריבה בריק
r_brik@rambam.health.gov.il

נתן חסון
nathan.hasson@btopenworld.com

רימה בשארה
סבאח פיראס
rema_bishara@hotmail.com
fsabbah@poria.health.gov.il

רמית מעוז סגל
ramitsegal@gmail.com

סבטלנה פטרוביץ
svetlana.petrovich@b-zion.org.il

רעות צמח
reutzemach@gmail.com

סעיד יונס
saidjy@gmail.com

רפאל סגל
rsegal@post.tau.ac.il

עאמר סוהיל
suhail_aamar@hotmail.com

שהרבאן סובח חליל
shosh288@gmail.com
amersaff@yahoo.com

עאמר ספורי

שוש גבעולי
shoshana.givoli@b-zion.org.il
ssdd221@gmail.com

עבד עויסאת

שי פדה
Shay.Pade@sheba.health.gov.il
adibroyde@yahoo.com

שי קיויתי
kivitys@gmail.com

עודד קימחי
oded.kimhi@clalit.org.il

שירה גינסבורג
shiragins@gmail.com

עדי ברוידא

עודד שיינברג
rek1@bezeqint.net

שירלי אורן
shirlyo@clalit.org.il

עומר גנדלמן
omer_g79@hotmail.com

שלומית ניר ויצמו
Sh1947@bezeqint.net

עופר לוי
oferl@asaf.health.gov.il

שרר יניב דר
yanivs@bmc.gov.il

עופרה גולדצויג
msgili@mscc.huji.ac.il

תאודור שיפטר
shifter@netvision.net.il

עירית תירוש
irit.tirosh@sheba.health.gov.il

תהילה צמח
tehilats@gmail.com

תמי עוזי
tami.uzi@b-zion.org.il

עמיר טנאי
tanai@post.tau.ac.il

עמית דרויאן
Amit.Druyan@sheba.health.gov.il

עמית זיו
amit0108@gmail.com

יורי קורובקו
drkorobko@gmail.com

אירנה ויגלר
ir.wigler@yahoo.com

יורם לבוא

וולריה אלוש
valeriea@tasmc.health.gov.il

יורם לבוא

אסייג-וורוניקה בוכריס
vboukris@gmail.com

levo.yoram@gmail.com

yoraml@tasmc.health.gov.il

2 יורם לבוא
levo.yoram@gmail.com

וורוניקה משה
shveronibe@clalit.org.il

יורם קלוש לין
lyn_k@clalit.org.il

ויטלי פרסקי
VitalyPe@clalit.org.il

יעל שנער
yshinar@sheba.health.gov.il

ויקטוריה פרר
vikushf@gmail.com

יעקוב אבלין
kobby.ablin@gmail.com

ולרי טפליצקי
vteplitsky@gmail.com

יעקוב אבלין
jacobab@tasmc.health.gov.il

ורד הכהן
vered.hacohen@b-zion.org.il

יעקוב ברקון
berkun@hadassah.org.il

ז'אנה גלר
ganna.geller@gmail.com

יעקוב הורוביץ
horowitz@bgu.ac.il

זאב וייץ
zvweitz@gmail.com

יעקוב נפרסטיק
yakovn@cc.huji.ac.il

זהבה אברהם
zehava6341@walla.co.il

יפעת לייביש
leibish.ifat@gmail.com

זיו פז
ZivP@gmc.gov.il

יפתח שגיא

זמירו הנא

iftachsagy@gmail.com

zamiro.hana@clalit.org.il

2 יצחק רוזנר
rosneri@tx.technion.ac.il

חגי גרוסמן
chagaigr@gmail.com

ליאור זלר
zellerl@bgu.ac.il

 ממן-חגית סרבגיל
maorm@zahav.net.il

ליאורה הראל
g_harel@netvision.net.il

חגית פדובה
hagitpadova@walla.com

ליאורה הראל
Liorahar@clalit.org.il

חגית פלג
hagitp@hadassah.org.il

ליאורה ראובן
reuven@rambam.health.gov.il

חגית שי
hagitshay@gmail.com

ליבשוק נעמה
lenaama@yahoo.com

חוסיין הייא
hayahussein@gmail.com

ליהיא אדר

חיים פוטרמן
chaim.putterman@einstein.yu.edu

ליזה קאלי

חמוטל גור

benlihi@gmail.com

lisakaly@yahoo.fr

chamutal.gur@gmail.com

לייבש יפעת
ifat.leibish@gmail.com

טטיאנה רייטבלט
reitblat@barzi.health.gov.il

לילי וואקנין
lillytal@inter.net.il

טל בת שבע
talba@clalit.org.il

לילי ווקנין
lillytal@smile.net.il

טל גזית
tgazitt@gmail.com

לילי עמרם
lamram@asaf.health.gov.il

יאיר לוי
levy.yair@clalit.org.il

לסלי גרין
drgreenleslie@gmail.com

יאיר מולד
ymolad@clalit.org.il

מאשה מוכמל
mukamel@bezeqint.net

יבגני קוץ
kotze@clalit.org.il

מוהנד אבו אלהיגא
MahanedAb@clalit.org.il

יבגניה וורונובה
evgeniya.voronuva@b-zion.org.il

מוחמד נפאע
MohammadN@gmc.gov.il

יהודה שינפלד
shoenfel@post.tau.ac.il

מוחמד סעיד
mohamad.hmd@gmail.com

יהודית ברש
judith_b@clalit.org.il

מוחמד עדווי
limak@012.net.il

יהושע פרידמן
joshua_f@clalit.org.il

2מולד יאיר
ymolad@post.tau.ac.il

יובל הורוביץ
yuvalho@yahoo.com

מונא אליאס חורי

יולנדה בראון
yolanda_bm2001@yahoo.com

מור קינג

2יולנדה בראון
y_braun@rambam.health.gov.il

nelias1@bezeqint.net

MorrK@gmc.gov.il

מזל סולומון
mazalso@tasmc.health.gov.il

מחמוד אבו שקרה
mahmoud@bgu.ac.il

יונית רייס
yonit.reis@gmail.com

יונית תבור
y_tavor@rambam.health.gov.il

2 מחמוד אבושקרה
MahmoudS2@CLALIT.org.il
yonatanad@clalit.org.il

יונתן אדל

מיגל רויטמן
fliaroitman@hotmail.com

יונתן בוטבול
yonatanbutbul@gmail.com

מיה גרשטין
Maya.gers@gmail.com

יונתן וולמן
jonathan_wo@yahoo.com

מיכאל זיספאל
zismichael@hotmail.com

יוסף עוזיאל
uziely@zahav.net.il

מיכאל ירון

מיכאל רוזנבאום
mrozenb@gmail.com

מיכאל שליזנגר
oraschlesi@yahoo.com

מיכל פלדון
Michal@feldon.com

יוסף פרס
press@clalit.org.il

myaron@post.tau.ac.il

arieladortort@gmail.com

 אריאלה דורטורטamir sharabi
amirsh3@clalit.org.il

אריק פולצ'ק
arikpolachek@yahoo.com

arletbu@clalit.org.il

ארנון יערי
arnony@clalit.org.il

 ארלט בוחבוטHanan Guzner-Gur
hanangur@012.net.il

אתמר גולדשטין
כוכבה טולדנו
itamar.goldstein@sheba.health.gov.il
k_toledano@rambam.health.gov.il

 בדראן אשרףYael Lahat
yaellah@tlvmc.gov.il

AshrafB@gmc.gov.il

 בורוק שרהYuval Horovitz
yuvalho875@gmail.com

saraborok@gmail.com

בנו פישל
beno_fishel@yahoo.com

אבי ליבנה
alivneh@post.tau.ac.il

ברכה מזל
brachamazal@yahoo.com

אביתר טלי
talieviatar@gmail.com

ג'וי פלד
joyfeld@gmail.com

אברהם וינברגר
eti_harel@walla.com

lג'יזל גודארד

אגבריה מוחמד
Mohammad_khalel@hotmail.com

גבריאל ברוייר

אדהם זידאן

goddard@wolfson.health.gov.il

gbreuer@szmc.org.il

adham1284@yahoo.com

גדעון נשר
nesher@inter.net.il

אדוארד לינג
eduardl@clalit.org.il

גדעון פלוסר

אדוארד מילר

gflusser@gmail.com

edward_m@clalit.org.il

גונה רעיה
RaiaG@hadassah.org.il

אדם מור
mora01@gmail.com

גורג חביב

אהוד בהרב
ehud.baharav@gmail.com

גידעון פלוסר

אהרנפלד מיכאל
ehrenfel@post.tau.ac.il

גיל אמרילו

אולגה גריסקו

gshabib62@yahoo.com

gflusser@tasmc.health.gov.il

gamarilyo@clalit.org.il

alisa.grisko@gmail.com

גיל בורנשטין
gilbor16@gmail.com

אוסנת אייזנשטיין
e.ossie@walla.com

גלב סלובודין
gslobodin@yahoo.com

אוסקר רוסנברג
roskar@netvision.net.il

גלינה רייפמן
galinar@barzi.health.gov.il

אופיר אלאלוף
alalufo@gmail.com

גניפר בן שימול
jennifer.benshimol@gmail.com
or_hagibor@hotmail.com

אור כרמי

ד"ר אנה קופרמן אנה קופרמן
אורה שובמן
anatoly@bezeqint.net
orashovman@walla.com

דבי זיסמן
devyzi@clalit.org.il

אורון עילם
oron_ei@clalit.org.il

2 דבי זיסמן
devyzisman@gmail.com

אורי אלקיים
oribe14@gmail.com

דוד לברטובסקי
lvrt@netvision.net.il

2אורי אלקיים
orie@tlvmc.gov.il

דוד פוקס
dr_fuchs@zahav.net.il

אורי ארד
uria@tlvmc.gov.il

דוד רמון
dr.david.rimon@gmail.com

אורי ארד
urimo@zahav.net.il

דורון מרקוביץ
d_markovits@rambam.health.gov.il
ukatz@netvision.net.il

דורון רימר
doronrimar@gmail.com

אושרת טייר שיפמן
Oshrat.shifman@clalit.org.il

דן בוסקילה
dbuskila@bgumail.bgu.ac.il

אושרת שיפמן
oshrati@gmail.com

דן כספי
caspid@tasmc.health.gov.il

אילן בן צבי
ilan.benzvi@sheba.health.gov.il

2 דן כספי
dancaspi@bezeqint.net

אילן בנק
ibank@post.tau.ac.il

דניאל פלוסר
flusser@bgu.ac.il

אילנה עבו
Ilana.Abu@sheba.health.gov.il

דניאל שפירא
schapirad44@gmail.com

אילנה קאופמן
lkaufman@bezeqint.net

'דניאלה גדז
dguedj@gmail.com

אילת גל
ayelet.gal@clalit.org.il

דניאלה גרליק
dgarelick@gmail.com

אימן נתשה
ay.natsheh@gmail.com

דפנה פארן
parand@netvision.net.il

אוריאל כץ

אירינה נובופסטובסקי
irinanovof@gmail.com

דרור מבורך
mevorachd@hadassah.org.il

איריס אשד
iriseshed@gmail.com

האלה אסמיר
hala1972@gmail.com

האלה אסמיר
hala.asmer@gmail.com

הדי אורבך
orbach@wolfson.health.gov.il

הווארד עמיטל
hamital@netvision.net.il

הלל סאבין
Savinh@clalit.org.il

ואלרי אלוש
valerie.aloush@gmail.com

אירית בלסיאנו
iritb50@gmail.com

