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שלמי תודות לסוקרים לשנת 2019
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 2019. אם מסיבות טכניות הושמט שם של סוקר, אנא יראה בכך מעשה שגגה ואיתו הסליחה.
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אביאור גלית

אביזהר אופיר
אביטן-הרש אמילי

אבירם אמיר
אבלין יעקב

אבן-טוב פרידמן סמדר
אברמוב פיירשטיי ליאורה

אדלר נטע
אולמן יהודה

אורון יהב
אוריון יעל

אורקין יעקב
אטלס אילן

אייזן אפרים
אלחלל אוריאל

אלנברג יגאל
אלקלעי יוסף

אמודי עומר
אפשטיין יורם
ארנון שמואל
אשכולי תמר
אשכנזי דרור

אשכנזי שי

ב׳
באום שרון

בורנשטיין-לוין לירון
ביבי חיים

ביינר מריו-עמנואל
בירון טל

בלביר-גורמן אלכסנדרה
בלוך יובל

בלום ארנון
בלוססקי ישעיהו

בלייך אברהם
בן-צבי אילן

בנטור ידידיה
בר-זיו ירון
בראון ז’אק

ברגמן ראובן
ברגר יוסף
ברגר יניב

ברוורמן יצחק
ברוש ניסימוב טל

בריל שי
ברנר אביבית

ברנר יצהל
ברק-צפריר אורלי

ג׳
גבאי בן-זיו רינת

גד-דודיוק רוני
גובר איילה

גודארד ג’יזל
גולדברג הדסה

גולץ אבישי
גורודישר רפאל

גיל זיו
גילהר עמוס
גליק שמעון
גרוסמן צחי
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דוד מיכאל

דודקביץ ישראל
דוולצקי צבי
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דרנגר בנימין
דרקסלר מיכאל
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הוכברג עמית
הופמן אביעד

הירש דניה
הירשהורן ניר

הנקין יעקב
הר-שי ירון

הרשקו אלון

ו׳
וונדי אסנת שפרה

וייניגר קרולין
ויינר עלז

וילנר דפנה
ויסמן דן-ישראל

ז׳
זיו מיכאל

זילברמן דורית
זינה עבדאלראוף

זיסר אבישי
זמורה אהוד

זמיר דורון לוי
זמישלני צבי

ח׳
חורב-יקיר לירן

חיים מרדכי
חייק יוסף
חילי אוהד

חפץ אבי

ט׳
טובי אליאס

טור-כספא רן
טל אלון
טל אשר

טלמן גריגורי
טנאי אמיר
טראו הנרי

י׳
יהושע בן-ציון

ינון עמוס
יניב משה
יפה בתיה

כ׳
כהן ארנון-דב

כץ ישעיהו

ל׳
לאופר מנחם

לביא אמיר
לביא יובל
להב יונתן
לוי יצחק

לויט לורין
לומניצקי יוסי
לוננפלד איתן
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לייש-פרקש אבישג
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לנדסברג רועי
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לרנר אהרן
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מועלם קלמוביץ לימור
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מזרחי אליהו
מילר אריאל

מלמד יובל
מצקין חיים
מרגלית נבו

מרום אלי
מרום רונלה

מרקוס אסתר-לי
משה שלמה

נ׳
ניר עמירם

ס׳
סגל גד

סגל ערן
סימונדס אריה

סינוף גרי
סישל ג’אן-איב

סלובודין גלב
סלע חן-יצחק

סלעי משה
סמואלוב-כנורי ליאת

סקורצקי קרל

ע׳
עברון אלה
עד-אל דין

עדוי מוחמד
עורי אברהם

עמיחי בעז
עמיטל הווארד

עצמון יעקב
עתניאל דרור

פ׳
פיין שי

פייר גיל
פיקאר אלי

פישמן גד
פלג רוני

פרידמן ראובן
פרס אלון
פרץ רונן

צ׳
צ’פמן יואב

צ’צ’יק אופיר
צ’רניאק שרונה
צברי אבינועם

צדוק דוד
צור תומר

צילינסקי יצחק
צמחוני אורן

ק׳
קאופמן-יחזקאלי מיכל

קוגלמן אמיר
קונסטנטיני שלמה

קוצר ערן
קיס סאלם
קליינמן ניר

קנת גילה
קפלן דניאל

קרני תמי

ר׳
רבינרסון דוד

רבל-וילק שושנה
רווה אייל
רוזין דני

רוזנגרטן אורה
רוזנר יצחק

רוטנשטרייך עמיחי
רוטשטיין זאב
רוטשילד אבי

רונן אוהד
רז איל

ריסקין אריה
רכבי גדעון

ש׳
שדה מנחם
שולט עידו

שופאני עזיז
שחורי-רובין צפורה

שטגר זאב
שטיין מיכל

שינפלד נטע
שיף אלעד

שלום אבשלום
שלמן אירנה

שני אילון
שפירא דבורה-שרה

שרייבר שאול

ת׳
תירוש אמיר

תלמי יואב


