
 לכבוד,  
 

 ראש הממשלה, מר נפתלי בנט
 

 לב- פנים, עמר בר ן לביטחוהשר 
 

 יו"ר הסתדרות הרופאים בישראל, פרופ' חגי ציון 
 

 שר הבריאות, מר ניצן הורוביץ 
 

 מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש 
 
 

אנו החתומים מטה, רופאות ורופאים בישראל, מביעים שאט נפש ודאגה רבה בשל ההטרדה המתמשכת   
 כלפי ד״ר שרון אלרעי פרייס. 

 
חשוב שיהיו חילוקי דעות בין אנשי מקצוע, ואף בין אנשי המקצוע לבין הציבור הרחב. כולנו זכאים  

ילוקי דעות מרים, אין בכך כדי להצדיק  לדעות משלנו, ולערכים משלנו. עם זאת, גם כאשר מתגלעים ח
 גילויי אלימות.  

 
בתקופה האחרונה מתקיים מסע שיסוי, המלווה בהטרדה וגילויי אלימות כלפי ד''ר אלרעי פרייס ובני  

 משפחתה.   
התייחסות סלחנית מצד    נהרועים הקשים, ולמרות פסיקת בית המשפט, קיים הרושם שישילמרות הא 

 רשויות החוק כלפי העוסקים באיום והטרדה של עובדת ציבור ומשפחתה. 
 

אנו דורשים נקיטת יד תקיפה נגד המטרידים והמאיימים על שלומה של ד''ר אלרעי פרייס ועל שלום  
 משפחתה. 

 
מהגופים המייצגים  בנוסף, אנו מצפים מכלל המוסדות הרפואיים, מהגופים העוסקים בחינוך רפואי וכן  

להסתה   הנתונים  מקצוע  אשת  או  איש  ובכל  פרייס,  אלרעי  בד״ר  תמיכה  להביע  ורופאים,  רופאות 
 והטרדה על רקע תפקידם.

 
 העתקים: 

 
 הנהלת קופות החולים 

 
 ועד ראשי האוניברסיטאות 

 
   דיקני הפקולטות לרפואה בארץ
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 דר קרן אור , המרכז הרפואי אסף הרופא  .155
 משפחה, מכבי שירותי בריאות  יוסף רופאת-ד״ר תילי פישר .156
 ד״ר רעות הראל, מתמחה בהמטולוגיה, העמק .157
 ד״ר עידית סגל, סגנית מנהלת ביח שמיר .158
 ד״ר ניבה אזוז, סגנית רופאה מחוזית ,מחוז מרכז מכבי שירותי בריאות .159
 ד״ר משה רוזנברג, מרדים , המרכז הרפואי רמבם .160
 ד״ר יונת לצטר, מתמחה בהרדמה, המרכז הרפואי רמבם  .161
 ד״ר סלבה שר, מרדים , המרכז הרפואי רמבם .162



 ד״ר נפתלי שטרן, מרכז סגול לאפיגנטיקה, המרכז הרפואי איכילוב, תל אביב .163
 פרופ׳ שמואל רשפון, יו״ר הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים של משרד הבריאות .164
 יבא, תל השומרפרופ' ברוריה בן זאב, מנהלת היחידה לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי ש .165
 ד״ר פביאנה בנימינוב, גסטרואנטרולוגית, המרכז הרפואי מאיר .166
 ד"ר ליאור טופז, מתמחה ברפואת משפחה, מכבי .167
 ד"ר אורן כספי מנהל היחידה לאי ספיקת לב, רמב"ם  .168
 ד”ר שמעון בורשטיין, פסיכיאטר .169
 ד”ר יורי גורליק .170
 ד”ר יעל שטנר, מומחית ברפואת ילדים  .171
 המכון להתפתחות הילד נתניה של קופת חולים כללית  ד”ר טוהר ריגלר, מנהל .172
 ד”ר איתן מירון, רופא משפחה  .173
 ד”ר רות אדרי, מומחית בהרדמה, מנהלת שרות כאב חריף, רמב”ם .174
 ד”ר רעות הראל, מתמחה בהמטולוגיה בבית חולים 'העמק' .175
 רמב”ם-ד”ר חתאם חוסין, מנהלת היחידה למניעת זיהומים  .176
 ד”ר טל גולן, רופא ילדים  .177
 ”ר ישי בן משהד .178
 ד”ר אאידה מודריך, רופאת ילדים מומחה .179
 ד”ר ציפנסקי אינה, רופאת ילדים מכבי .180
 ד”ר חוה גדסי, מנהלת רפואית, עמותת גושן  .181
 ד”ר רמה שוור .182
 ד”ר רוני קוסובסקי, רופאת משפחה .183
 זילקה, רדיולוגית ילדים בכירה , בית חולים שיבא-ד”ר ליסה רביב .184
 ד”ר טטיאנה חייקין, רופאה .185
 לי רוזנמן, רופאה ד”ר .186
 ד”ר אדיר יופה .187
 ד”ר מאיה גלזר, רופאת ילדים  .188
 ד”ר נגה גוטפריד, מתמחה רפואת ילדים  .189
 ד”ר עינת יערי, רופאת ילדים  .190
 ד”ר וייזר יוליה, רופאת משפחה  .191
 הורן -ד”ר גלית דולינסקי .192
 ד”ר אסף צביון, מנהל רפואי, מאוחדת בני ברק  .193
 ריבק-ד”ר אסתר ארונסון .194
 ר גלעד בוריסובסקיד”  .195
 ד”ר סינטיה פרייברג, רופאת ילדים .196
 ד”ר טל לוי כרפס  .197
 ד”ר אביבית שוהם .198
 ד”ר מונא מסארוה, מתמחה .199
 ד”ר יעל קובלסקי, רופאת ילדים , שרותי בריאות כללית  .200
 ד”ר גל דרור  .201
 ד”ר נעמי בן נפתלי  .202
 בילינסון - ד”ר אביטבול חן, מומחית ברדיולוגיה אבחנתית  .203
 מחית ברפואת המשפחה במכבי שירותי בריאותד”ר וטן מסאלחה, מו .204
 עטאללה, רופאה בכירה -ד”ר יסמין חטיב  .205
- ד”ר איריס קריף גיל, רופאת משפחה מנהלת המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה מכבי .206

 פוןצ
 פרופ' רן בליצר  .207
 ד”ר אלי הלר, רופא ילדים  .208
 ד”ר לינה ברקון, רופאת ילדים  .209
 ד”ר לורה הרצוג, רופאת ילדים  .210
 ית הלברשטט, רופאת משפחה ד”ר יהוד .211
 ד”ר ילנה קליינר שוחט, רופאת ילדים .212



 ד”ר רבקה שפר, רופאת מחוז ת"א, משרד הבריאות  .213
 ד”ר מאי ניצן  .214
 ד”ר ליאור כהן .215
 ד”ר איל בראון, מנהל פנימית ח ומומחה במחלות זיהומיות, רמב”ם .216
 ד”ר עינת שמואלי .217
 ר אמיר חדש, מנהל יחידה לטיפול נמרץ כוויות בילדים ד”  .218
 ד”ר מורן פלונסקי תודר, רופאת ילדים  .219
 ד”ר דורית ניצן, ארגון הבריאות העולמי  .220
 ד”ר עמית אנמוט  .221
 ד”ר ויקי יזדי להב, רופאת משפחה .222
 ד”ר גיל לביא, כללית  .223
 ד”ר דורון דושניצקי, מומחה ברפואת ילדים  .224
 יתד”ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימ .225
 פרופ' אבי ולבסקי .226
 ד”ר שי וולף, רופאת משפחה  .227
 ד”ר מופלח עתאיקה, מנהל מרכז בריאות המשפחה רהט  .228
 ד”ר דודי האוזנר, מנהל היחידה לטיפול תומך, שיבא .229
 ד”ר שני חבצלת, מתמחה ברפואת אא״ג וכירורגיית ראש צוואר  .230
 דורון, סגנית רופאה מחוזית, מכבי מחוז דרום -ד”ר יעל קוטר .231
 טשר, רופאת ילדים  ד”ר דיאנה .232
 ד”ר איריס זוהר, מומחית במחלות זיהומיות, בי'ח וולפסון .233
 ד”ר ארי לאודן .234
 ד”ר אלונה פז, מנהלת יחידה למחלות זיהומיות .235
 פרופ' דן מירון, מומחה למחלות זיהומיות בילדים בית חולים העמק .236
 ד”ר יצחק בר אור  .237
 פואי קפלן פרופ' אורן צמחוני, מנהל היחידה למחלות זיהומיות מרכז,ר .238
 ד”ר אלכס גורי, מחלות זיהומיות בילדים מ. ר. קפלן  .239
 ד”ר לי אשל  .240
 פרופ' זאהר עזאם, מנהל האגף הפנימי, מרכז רפואי רמב״ם .241
 ד”ר אוריאן הניג, רופאה למחלות זיהומיות .242
 ד”ר חניתה שי, קרדיולוגית ילדים .243
 פרופ' ג׳יהאד בשארה, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, ביה״ח בילינסון .244
 ד”ר רוני זליצקי .245
 ד”ר עדי עובדיה .246
 ד”ר קולר בוצר צביה, מומחית ברפואת משפחה .247
 ד”ר שרון פיש, מתמחה ברפואת ילדים  .248
 פרופ' מיכאל ויסבורד  .249
 ד”ר ליטל רוס ידלין .250
 ד”ר מיתר יצחקי לוינברג, רופאת ילדים  .251
 ר ד”ר ישראל טוק .252
 ד”ר שמעון קורץ, מנהל יחידת גלאוקומה ומנהל מערך אמבולטורי עיניים איכילוב .253
 ד”ר מעין בן נון, רפואת משפחה  .254
 פרופ' דפנה יהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, שיבא  .255
 ד”ר מיכאל דובלין, רופא ילדים  .256
 ד”ר שיר מורגנשטרן, מתמחה בהרדמה .257
 יר ירושלים, חבר וועד חיפא ד”ר סטיבן ריינגולד, רופאי אחראי אם וילד ע .258
 ד”ר עמי נויברגר  .259
 בני ציון -ד”ר היתאם שולי, מנהל יחידת צנתורים .260
 ד”ר אנה ימפולסקי, רופאת ילדים .261
 ד”ר איגור בודינובסקי, מתמחה .262
 ד”ר אלכסנדר טייטלבאום, סגן מנהל מרכז הירושלמי לבריאות הנפש  .263



 ד”ר נזאר גיריס, ס. מנהל מחלקה פנימית  .264
 ןד”ר יעל ברנדוימ .265
 ד”ר יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון  .266
 פרופ' גליה גריסרו  .267
 ד”ר הלית וינטר  .268
 ד”ר ענת אורון, מנהלת מחלקה .269
 פרופ' נטליה בילנקו, רופאת מחוז אשקלון .270
 ד”ר רחל מרנס, רופאת ילדים  .271
 ד”ר אריאל הלפרין  .272
 פוריה -ר היבה אבו זיאד, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ד”  .273
 פרופ' איתמר שליט  .274
 פרופ' תמר תדמור, מנהלת המכון ההמטולוגי בני ציון .275
 ד”ר חן סגל סיגאבי .276
 ד”ר יואב אלקן הלמן, מומחה לרפואת ילדים ומחלות זיהומיות  .277
 פרופ' אלון מוזס, מומחה למחלות זיהומיות .278
 פרופ' רונן בן עמי  .279
 ית ויסבורד צינמן, רופאה בכירה גסטרואנטרולוגיה שניידרד”ר אור .280
 ד”ר הקטור רויזין, רופא ילדים/גזבר חיפ'א .281
 ד”ר ישראל הניג, רופא  .282
 גוריון -פרופ' רון דגן, מחלות זיהומיות ילדים אוניברסיטת בן .283
 ד”ר ינון חסיד  .284
 ד”ר אוריין שנהב סודרי, מתמחה בפסיכיאטריה, רמב״ם .285
 ילדים ד”ר דליה אורבך, רופאת  .286
 ד”ר טוביה טיאוסנו, רופא ילדים. לשעבר סגן מנהל בית חולים העמק  .287
 ד”ר טליה ויטמן דייגי .288
 ד”ר אלי גזלה, מומחה לרפואת ילדים  .289
 ד”ר לילי מוסטר  .290
 ד”ר שמעון אדלשטיין, מנהל יחידה למחלות זיהומיות .291
 אונקולוגי מרכז רפואי רבין-פרופ' פיה רענני, מנהלת מערך המטולוגי והמטו .292
 אינה שוגייב, מנהלת המרכז הגריאטרי שיקומי פלימןד”ר  .293
 ד”ר מרב סלוטקי, מנהלת מלרד  .294
 ד”ר רחל מוזס ראובן  .295
 ד”ר דנה שפירא, נפרולוגית ילדים .296
 ד”ר אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לקידום בריאות .297
 ד”ר תמר גספר, מנהלת מכון הדימות .298
 ד”ר גבי קיד”ר, רופאת ילדים  .299
 ר שרון רייספלד, רופאה בכירה ביחידה למחלות זיהומיות, הלל יפהד”  .300
 ד”ר משולח עידית, רופאת ילדים .301
 ד”ר שקמה חלימי .302
 ד”ר מאור ג׳, מתמחה  .303
 ד”ר ברודסקי אלכסנדר, מנהל יחידת קול מחלקת אא”ג מרכז רפואי בני ציון .304
 ד”ר אבי שריב, רופא  .305
 ד”ר מטיאס קרליבך, מנהל יחידת כבד  .306
 רג קצב, רופאת משפחה ד”ר דורית ויסב .307
 ציון-ד”ר נגה כרם, מנהלת היחידה לרפואת מתבגרים, מרכז רפואי בני .308
 ד”ר עאדל שלאעטה, מנהל מכון גנטי בני ציון .309
 ד”ר אסתר בלוטרייך דובין, רופאת ילדים  .310
 פרופ' שלמה מעין, מנהל מערך זיהומים .311
 ד”ר ליאת וולדמן רדינסקי .312
 לים השיקומי רעות תל אביב ד”ר אורית שטיין רייזנר, מנהלת בית החו .313
 ד”ר יעל פישר  .314



 ד”ר מרק צרנין .315
 ד”ר טובה ריניס .316
 ד”ר רון שחורי, מנהל מחלקת שיקום גריאטרי ב', פלימן .317
 ד”ר רון אוליבן, מנהל היחידה הגריאטרית בי”ח בני ציון  .318
 פרופ' צבי צדיק, אנדוקרינולוג ורופא ילדים  .319
 ד”ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת מחלקת קרדיולוגיה .320
 ד”ר פנינה שטרית, מנהלת יחידה למניעת זיהומים .321
 ד”ר שיר מלאך, רופאת טפנצ ילדים .322
 ד”ר שירה שגיא גרוכר, מתמחה באונקולוגיה תל השומר  .323
 ד”ר אייל פאר, מתמחה באונקולוגיה .324
 ד”ר עדי קוגן, רופאת נשים  .325
 פרופ' מאג׳ד עודה, מנהל מחלקה פנימית  .326
 ר יוסף לרנר, נוירולוג, הדסהד”  .327
 ד”ר מלי קלר, רופאה פנימית  .328
 ד”ר מיה שפר  .329
 ד”ר מוריה שניידר שטרק  .330
 ד”ר אירית בירגר, רופאת ילדים  .331
 ד”ר דגנית אדם, רופאה בכירה  .332
 ד”ר עדי שפרינג, רופאת ילדים  .333
 פרופ' ניצה גולדנברג כהן, מנהלת מחלקת עינים  .334
 פלימן  ד”ר אדוארד זלסוב, מנהל המערך הגריאטרי, בח .335
 ד”ר משה בנדט, רופא ילדים ומחלות זיהומיות בילדים  .336
 ד”ר מנואל כץ, מנהל מערך בטיחות הטיפול מאוחדת  .337
 ד”ר שלמה גבריאלי  .338
 ד”ר דניאל קינג, מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללי, מרכז רפואי בני ציון .339
 ד”ר דנה עיסא לחוד  .340
 ד”ר פאדל בחוס, מנהל טיפול נמרץ לב .341
 דה ד”ר שפירו אלי, מנהל יחי .342
 פרופ' משה גת, מנהל המחלקה להמטולוגיה המרכז הרפואי הדסה .343
 ד”ר אבי פרץ, נשיא האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית .344
 ד”ר ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות מרכז רפואי העמק .345
 פרופ' שמואל בננסון, מנהל היחידה למניעת זיהומים, שערי צדק .346
 ת ילדים ד”ר שהרון לס אלעזרי, רופא .347
 ד”ר אליזה טיומני, רופאה כסטרואנטרולוגית בכירה  .348
 ד”ר תמר גוטסמן, מנהלת יחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, בי'ח השרון .349
 פרופ' מתי ברקוביץ, רופא בכיר בחטיבת הילדים בבי״ח שמיר .350
 ד”ר יעל פולק רזניק, רופאת ילדים .351
 ד”ר מיכל אילן .352
 ר מיה גרטי אופיר ד”  .353
 ד”ר אינה בלייכר, גינקולוגית  .354
 חרמון, רופאה, מתמחה ברפואת ילדים -ד”ר רוני אורן .355
 ד”ר לירון זיו, רופאת ילדים  .356
 ד”ר יונתן ספיר  .357
 ד”ר פז אגמון, מנהלת מכון נפרולוגי .358
 ד”ר חיים מורג, רופא ילדים  .359
 ד”ר יורם פייטלסון  .360
 ד”ר מורן גולדפינגר לרנר  .361
 ד”ר אלכס גרינברג  .362
 יונה יניב, רופאה, בי”ח שיבא ד”ר .363
 ד”ר דני שור, רופא ילדים  .364
 ד”ר אסנת מורה  .365



 ד”ר גיזלה קידמן, רופאת משפחה, קרדיולוגית ומנהלת רפואית מרחבית .366
 ד”ר אוהד הוכמן, מנכל בני ציון  .367
 ד”ר מירב מור, רופאה בבית חולים .368
 ד”ר הראל יפעת  .369
 ד”ר ליאור עמית, מתמחה בעיניים .370
 פרופ' ליאור נשר  .371
 מה זיוד”ר על .372
 ד”ר זאב פלדמן, יו״ר ארגון רופאי המדינה .373
 פרופ' יצחק לוי, מנהל היחידה למחלות זיהומיות מרכז שניידר לרפואת ילדים  .374
 ד”ר צילי צנגן, גסטרו ילדים  .375
 ד”ר צליל טנאי, מתמחה  .376
 ד”ר סיגל חירורג, רופאת ילדים  .377
 נס ציונה( -ר סוזנה מוסטובוי, סגנית מנהל מרכז בריאות הנפש ״מרחבים״ )באר יעקבד”  .378
 ד”ר רעות פרי דניאל  .379
 ד”ר אסנת רזיאל, כירורגית בריאטרית מנהלת מרכז לטיפול בהשמנה  .380
 ד”ר הרשמן מירית, מנהלת יחידה למניעת זיהומים בי”ח בני ציון .381
 ד”ר אולגה לוין .382
 ד”ר מתנאל סלמה, רופאת לשכה .383
 יוסף אזולאי, ראש תחום רפואת ילדין מכבי ד”ר .384
 פרופ' נפתלי שטרן, מרכז סגול לאפיגנטיקה, איכילוב  .385
 ד”ר מורן בסכס, רופאה בכירה  .386
 ד”ר אדם פומרנץ  .387
 ד”ר ענבל כהן גליקמן, גריאטריה .388
 ד”ר פרידה פלדמן קופלר, פסיכיאטרית גהה  .389
 ד”ר שני לנדו דותן, רופאת ילדים, מתמחה בנוירולוגיית ילדים  .390
 ”ר עדי קיברי, פנימאית ראומטולוגית ומנהלת יחידת בטיחות הטיפולד .391
 ד”ר נטליה ינובסקי, רופאת ילדים .392
 אילת, מנהלת היחידה למניעת זיהומים בית חולים קפלן  -ד”ר פנינה צובוטרו  .393
 פרופ' דוד גרינברג  .394
 ד”ר יונית תבור, רופאה בכירה, רמב”ם. .395
 ד”ר ריאד חדאד, מנהל מחלקה  .396
 , מנהל היחידה למניעת זיהומים, הדסהד”ר יונתן אוסטר .397
 ד”ר ארז שרוני  .398
 הראש  -ד”ר אפרת אורנבוך .399
 ד”ר שרית ניסן, רופאה בכירה בית חולים שיקומי פלימן חיפה .400
 ד”ר גרשון סגל, מנהל רפואי אזורי, יהודה. לאומית שירותי בריאות  .401
 ד”ר יעקב ארמון  .402
 ד”ר ים קוטאי, רופאה מתמחה  .403
 ה למחלות זיהומיותד”ר קרן אולשטיין פופס, רופא .404
 ד”ר אבי ויסמן  .405
 נתניה, לב השרון.   -ד”ר ליאורה ליבמן דונסקי, מנהלת מרפאת ברהן מבוגרים  .406
ר שרון דניאל, רופא ילדים ואפידמיולוג, שירותי בריאות כללית מחוז הדרום ואוניברסיטת בן  ד”  .407

 גוריון
 ד”ר קרן לביא נבו, מנהלת ילודים וטיפול נמרץ פגים  .408
 ד”ר ניצה ודס, רופאת ילדים  .409
 ד”ר אלון קירש, מומחה לרפואת המשפחה  .410
 ד”ר מילה גלוזמן, פסיכיאטרית מחוזית מחוז המרכז  .411
 נרט, מנהל מחלקהפרופ' גד ר .412
 פרופ' איתן כרם, הדסה/גושן  .413
 ד”ר עודד גלזר  .414
 ד”ר שהם ריגבי  .415



 ד”ר רוברט שכנר, מנהל היח׳ לרדיולוגיה פולשנית, בי״ח בני ציון .416
 ד”ר אבי גולדברג, מנהל בית חולים כרמל  .417
 ד”ר הילה אלינב, רופאה למחלות זיהומיות ומנהלת מרכז האיידס בית החולים הדסה  .418
 יזנר ד”ר עדי מרידור א .419
 פרופ' יעקב יהב, אחראי על תחום ילד נכה ביטוח לאומי  .420
 ד”ר אורן לבשטין .421
 פרופ' ליזה רובין, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה  .422
 ד”ר אריק הטס, רופא ילדים  .423
 ד”ר אבו מוח אחמד, מתמחה .424
 ד”ר גליה צדיק מנוחין, רופאת ילדים  .425
 ד”ר מרגלית לורבר, רופאה  .426
 ים ד”ר אריק האס, רופא ילד .427
 רפואה״-ד”ר איתמר עופר, יו״ר ״צבר .428
 ד”ר נגיב דלי, מנהל מכון המטולוגי מרכז רפואי זיו .429
 ד”ר מרק ג'יאורנו, רופאה ילדים  .430
 ד”ר מיכל וינקר, רופאת ילדים  .431
 ד”ר גבריאל ובר .432
 זבגרט -ד”ר אירינה ליבינסון .433
 ר מוטי חיימי, מומחה ברפואת ילדים, והמטולוגיה, מנהל מרפאהד”  .434
 ד”ר דינה צימרמן  .435
 ד”ר הדס יחיעם, רופאה בכירה מלרד ילדים  .436
 ד”ר אביטל מיטלר, רופאת ילדים .437
 ד”ר שרינה לוי מנדלוביץ  .438
 ד”ר אבנר און, רופא משפחה  .439
 ד”ר טל צבי, מומחה ברפואת ילדים וגנטיקה רפואית מאוחדת  .440
 ל, מ״מ מנהלת מלר״ד ילדים, מרכז רפואי קפלןד”ר מורן שפלר ג .441
 פרופ' אילנה דואק  .442
 ד”ר מוריה באר .443
 ד”ר דיאנה גוט, פסיכיאטרית ביהח רמב”ם ומכבי שירותי בריאות  .444
 ד”ר עידו מלמד, מומחה ברפואת ילדים  .445
 ד”ר מור מריה, מנהלת מכון לרפואה גרעינית  .446
 ד”ר מור מיא .447
 ד”ר ליהיא אייזן  .448
 הילדים, בית החולים מעיני הישועה פרופ' אלי סומך, מנהל אגף .449
 ד”ר עדי וינוגרד  .450
 ד”ר גולדברג נטליה, מנהלת מחלקת דימות כרמל  .451
 ד”ר ראובן יהב דברת, רופא משפחה .452
 ד”ר רותי קרוב, אנדוקרינולוגית איכילוב .453
 ד”ר יהודה לימוני, רופא ילדים  .454
 ד”ר עדי רון מרגלית, רופאת ילדים .455
 ד”ר לילך צור, רופאת ילדים  .456
 ה ודס, ע. מנכל בית חוליםפרופ' זהב .457
 ד”ר דנה זייגר אגינסקי, רופאת ילדים  .458
 ד”ר סלים חלבי  .459
 ד”ר חיים נחמה, גמלאי .460
 ד”ר חניתה מלמג, סטאז'רית  .461
 פרופ' בועז פורטר, רופא ילדים  .462
 ד”ר דבי זיסמן .463
 ד”ר אפרת ווקסלר, מנהלת תחום רפואת ילדים במאוחדת  .464
 ר אורי סגול, מנהל מכון לגסטרואנטרולוגיהד”  .465
 ד”ר ויקטור פרחויקי, מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי גרמל  .466



 ד”ר סעיד אבוזיד, רופא ילדים  .467
 ד”ר נור עבאס, רופאת משפחה .468
 ד”ר שולמן קטי, מנהלת מכון לאונקולוגיה .469
 רפואה דחופה בילדיםד”ר שירי בן ציוני אולשק, מומחית ברפואת ילדים, מתמחה ב .470
 ד”ר אמיליה חרדאק, מנהלת יחידת ריאות  .471
 ד”ר ורד שקלים, רופאת ילדים  .472
 פרופ' אבינעם שירן, מנהל המערך הקרדיולוגי, כרמל  .473
 ד”ר לימור דרורי הרישנו  .474
 ד”ר ברגמן אירנה, מנהלת מחלקה פנימית  .475
 ד”ר טל מרגלית מקורי .476
 ד”ר אפרת סיטי אליפז  .477
 כירורגית פרופ' בוריס קסל, מנהל מחלקה  .478
 ד”ר לויטין לילה, רופאה בקח  .479
 ד”ר ברברה יוסף, מנהל יחידת אנדואורולוגיה .480
 ד”ר אמנון איתן, סגן מנהל המערך הקרדיולוגי כרמל  .481
 ד”ר סטפן קירמיקצ'י, מנהל מחלקה .482
 ד”ר בלוך סיון, מנהלת מחלקה נוירולוגית כרמל  .483
 ד”ר איילה גובר .484
 ד”ר רוזנבלום לנה, רופאה  .485
 ר סלים עדוי ד”  .486
 ד”ר ולריה סמניסטי, מנהלת מכון אונקולוגי, הלל יפה .487
 ד”ר אורנה סבר, רופאת ילדים  .488
 ד”ר יעל אמר וקסלר  .489
 ד”ר רונן סבר, אורטופד  .490
 ד”ר תמר חיוני קוסובסקי .491
 ד”ר מיכל מולד  .492
 ד”ר רונזא נג׳אר, מנהלת היחידה למניעת זיהומים ב״ח כרמל .493
 ד”ר שמואל הס .494
 חה בהרדמה ד”ר שי קרופפלד, רופא מתמ .495
 ד”ר שושני לוי מירית  .496
 ד”ר אנט בורנשטיין, רופאה גמלאית .497
 פרופ' יוחאי אדיר .498
 ד”ר בנידור רביב, סגן מנהל המרכז הרפואי כרמל  .499
 ד”ר ג'מאל גזמאווי .500
 ד”ר ניבה לכטמן, מתמחה ברפואת משפחה, קופח כללית מחוז חיפה .501
 אולק-ד”ר מיכל דורון .502
 ד”ר יפעת גולדמן, מתמחה בכירורגיה כללית  .503
 ד”ר ענבל פוקס, יועצת מחלות זיהומיות שירותי בריאות כללית מחוז מרכז  .504
 ד”ר טליה פיין, רופאה  .505
 ד”ר חנן נטר  .506
 ד”ר מיכל גרימברג, סטאזרית  .507
 לוין, רופאה בכירה בפגיה-ד”ר לירון בורנשטיין .508
 ד”ר יונתן גורדון  .509
 ד”ר יבגני קצ׳מן, רופא בכיר בי”חידה למחלות זיהומיות .510
 ל מחלקה אורולוגיתד”ר יו”רם דקל, מנה .511
 ד”ר אירנה קסל, מנהלת יחידת טיפול מיוחד בילוד ופג, מרכז רפואי כרמל  .512
 פרופ' ירדנה זיגמן איגרא, מנהלת לשעבר של היחידה למחלות זיהומיות באיכילוב  .513
 פרופ' אלי צוקרמן, מנהל יחדת כבד מרכז רפואי כרמל  .514
 ד”ר חנוך קאסוטו  .515
 ד”ר עמית בירן .516
 ר אור בן שאול, רופא ד”  .517



 פרופ' אורן טומקינס נצר  .518
 ד”ר ויסאם ברהום, רופא עיניים  .519
 ד”ר יצחק צחי בן ציון, פסיכיאטר מחוז דרום, כללית  .520
 פרופ' דן ויסמן, מנהל יחידת הילודים מרכז רפואי כרמל  .521
 ד”ר שחר בן שאול .522
 ד”ר יוליה שניידר, מנהלת שירות אישפוז יום אונקולוגי מרכז רפואי זיו .523
 בר פיטרו אלתר  ד”ר .524
 ד”ר מאיר ויסברוד, גמלאי, עכשיו רופא מומחה במרפאת ילדים  .525
 ד”ר אפרת ד”רזנר  .526
 ד”ר גילת לבני, מנהלת מחלקה  .527
 פרופ' יחזקאל ויסמן, מנהל רפואי, שירות רופא ילדים און ליין של כללית  .528
 ד”ר יונתן שפטל, רופא ילדים  .529
 ד”ר נעמי נקש, רופאה  .530
 יחידת הדיאליזה, איכילובד”ר אורית קלוק בן בסט, מנהלת  .531
 ד”ר אורי הוכולד .532
 ד”ר אמיר בן אפרים, פסיכיאטר מחוז צפון  .533
 ד”ר יואב ליטנר  .534
 ד”ר דניאל קושניר, מנהל יח' דיאליזה בית חולים כרמל  .535
 ד”ר ג׳ולי חדאד  .536
 ד”ר ירון סחר .537
 פרופ' אמיר קוגלמן .538
 ד”ר יוספה הורוביץ, רופאה בכירה מחלקת עיניים כרמל  .539
 פרופ' מרים וינברגר, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, מרכז רפואי שמיר .540
 ד”ר טאו לובה, רופאה .541
 פרופ' לינדה שביט, רופאה .542
 ד”ר מור רוטנברג  .543
 ד”ר טלי קרן  .544
 ד”ר רונית זידנשטיין .545
 ד”ר כנרת מזור אהרונוביץ׳, אנדוקרינולוגית ילדים  .546
 פרופ' מיכל חוברס, מנהלת יחידה למחלות זיהומיות .547
 עם פולק ד”ר נ .548
 פורדוסו-ד”ר רונית כהן .549
 ד”ר מירב וילן רבינוביץ, רופאת ילדים, מתמחה בנאונטולוגיה  .550
 ד”ר שחר רובינזון .551
 ד”ר נגה כרמי אורן, מומחית למחלות זיהומיות  .552
 גרין -ד”ר מיכל רותם .553
 ד”ר שרון שקלאי  .554
 ד”ר ליזה סאידל, רופאה .555
 ד”ר יוסף בולוס, רופא עיניים מתמחה .556
 ת משפחהד”ר ליאורה דפני, רופא .557
 ד”ר דנה הורביץ, מתמחה ברפואת משפחה  .558
 ד”ר חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין .559
 ד”ר ארודי גולן ענת  .560
 ד”ר צהיקי בלידן, רופא משפחה .561
 ד”ר נוי כהן, רפואה דחופה ילדים .562
 ד”ר ליהיא מנסנו, רופאת שיקום, לוינשטיין .563
 ד”ר אדווה צוק און, רופאת משפחה וגריאטרית  .564
 וסי אורבך, רופא ילדים ד”ר י .565
 ד”ר אמיר חיים, רופא ב״ח לווינשטיין .566
 ד”ר הודיה שטיין .567
 ד”ר נעמי לוין יינה, מנהלת המערך לנפרולוגיה ויתר לחץ דם ברזילי .568



 ד”ר אורלי גולן .569
 ד”ר יעל יונה, רופאה  .570
 ר אביגדור מנדלברג, רוםא בכיר ריאות ילדים ולפסוןד”  .571
 ד”ר מרינה מוטין, מ.מ. מנהל מחלקת שיקום חבלות מוח  .572
 ד”ר דקלה אגור כהן, מנהלת מרפאה בקהילה ורופאת משפחה  .573
 ד”ר מיכאל היימס .574
 ד”ר מיכל שני, מומחית ברפואת משפחה  .575
 ד”ר יעל פיקל, מתמחה בפסיכיאטריה, רמב״ם .576
 ופא ילדים ד”ר אלעד איכנולד, ר .577
 ד”ר שי חנניה, רופא בכיר מח ילדים א מרכז רפואי העמק .578
 ד”ר זאב גולדיק, מנהל מערך הרדמה טיפולמנמרץ ורפואת הכאב .579
 ד”ר קירשוו .580
 ד”ר עדי אורבך, רופאת עיניים  .581
 ד”ר שלי הרשקוביץ, מומחית ברפואת משפחה .582
 ד”ר יעל יגל  .583
 ד”ר חבצלת ירדן  .584
 ד”ר דוד טובבין .585
 ד”ר קרן כהן .586
 גינזבורג, רופא משפחהד”ר יואב  .587
 ד”ר נועם פרידמן, רופא משפחה .588
 ד”ר ארקין יחיאל, רופא ילדים  .589
 ד”ר שני ברוש  .590
 ד”ר אלון קרני, רופא משפחה  .591
 ד”ר גיא חושן  .592
 ד”ר סטרובין דניאל, מנהל מכון ריאות, בי"ח אסותא אשדוד  .593
 ר נחום סורוקר, רופא שיקומי, מנהל מעבדת מחקרד”  .594
 ד”ר מיכאל איידל, רופא  .595
 ד”ר מלכה אטלי  .596
 ד”ר אסף דנון, קרדיולוג כרמל  .597
 ד”ר קרן נתן, רופאה  .598
 ד”ר ענת נפתלי, רופאת ילדים  .599
 ד”ר עדי יוספוביץ .600
 ד”ר חביבה פרס, מנהלת מרפאה .601
 ד”ר מוניקה קראוס .602
 ד”ר ליאור פז  .603
 ד”ר קישנבסקי ילנה, רופאה .604
 גבע, רופא בכיר, בי״ח לוינשטיין-שי אופיר ד”ר .605
 ד”ר נועה שטיינמץ  .606
פרופ' גיל צ'רנין, מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי קפלן. יו”ר האיגוד  .607

 הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם 
 פרופ' יונתן להב, מנהל מחלקת אא”ג בקפלן .608
 אי רמב”ם פרופ' מיכל פאול, מנהלת מכון זיהומיות. מרכז רפו .609
 ד”ר נעמה יסעור לחוביצר, רופאת משפחה .610
 ד”ר הילה בהט, מנהלת יחידה לנפרולוגיה ילדים  .611
 ד”ר מיכל דקל, זיהומולוגית .612
 ד”ר גל נוימן, רופא ילדים  .613
 ד”ר דיתי מכנס מעין .614
 ד”ר עופר גלילי, מנהל מחלקת כלי דם, ביה״ח כרמל  .615
 , טירת הכרמל ד”ר מירב יובל דמתי, רופאת משפחה, שירותי בריאות כללית .616
 ד”ר אפרת בורשטיין .617
 ד”ר אפרת דותן  .618



 ד”ר מיכל קציר  .619
 ד”ר אמיר מינרבי .620
 ד”ר טל סמואל  .621
 ד”ר נעה ברר ינאי, מנהלת נפרולוגיה הלל יפה  .622
 ד”ר לובוב פישמן, תומכת במכתב. .623
 ר קורין צרפתי, מנהלת מחלקה לשיקום נוירולוגי ב בח לוינשטייןד”  .624
 ד”ר בועז בלוך, מנהל יחידה פסיכיאטרית , יו”ר ועד רופאי העמק .625
 ד”ר ארז שיאון, כירורג כלי דם מומחה  .626
 ד”ר קרן ברוש, מנהלת מרפאה  .627
 ד”ר עמית דמתי, רופא בבית חולים כרמל  .628
 ד”ר אלכנסד”ר קנטרבוסקי, מנתח בכיר  .629
 דית קלינמן, רופאה אורולוגית ד”ר יהו .630
 ד”ר אנדרמן שמואל, רופא בכיר  .631
 ד”ר אורית אנגל, רופאת משפחה .632
 ד”ר יעל נחמיה  .633
 ד”ר נדב כהן .634
 ד”ר אהרון בן דוד, מומחה ברפואה פנימית ונפרולוגיה .635
 ד”ר יקיר שגב, מנהל יחידה לגניקולוגיה אונקולוגית בית חולים כרמל .636
 ד”ר אלונה בן נון  .637
 גימלאי בעבר מנהל מחלקת נשים ויולדות בעמקד”ר רומנו שבתאי,   .638
 ד”ר בלנוב יבגניה, רופאת ילדים  .639
 ד”ר יעל בר  .640
 ד”ר בלובשטיין ודים, סגן מנהל מחלקת שיקום שדרה בית חולים לוינשטיין .641
 ד”ר דוד ישי, רופא נשים כרמל  .642
 ד”ר רות ציטר קוינט  .643
 ד”ר יעל הלר  .644
 ד”ר אורי יצקר .645
 ד”ר מיקי גרוס, רופא .646
 ד”ר אריה פלדמן  .647
 ד”ר גלי ליאור  .648
 ד”ר סבטלנה שטרנברג, רופאה  .649
 פרופ' נאיל בשאראת, מנהל מחלקה פנימית  .650
 פרופ' אלכסנדר ציביאן, מנהל מחלקה .651
 ד”ר אסתר מאור שגיא, רופאת נשים  .652
 ד”ר רון גולדמן .653
 ד”ר שגיא יוספסברג, מנהל המכון הגנטי מרכז רפואי קפלן  .654
 ד”ר האשם חאיכ, רופא  .655
 ד”ר שלומית ריסקין .656
 זילברליכט, רופא נשיםד”ר אריאל  .657
 ד”ר עדו בארי, רופא משפחה .658
 ד”ר קנאבטה מוחמד, . .659
 ד”ר איתן הלדנברג, מנהל המחלקה לכירורגיית כלי דם במרכז הרפואי הלל יפה .660
 ד”ר נילי רז, רופאה  .661
 ד”ר עומר מנסור, מנהל מרפאה .662
 ד”ר דניאל דובין  .663
 ד”ר טל סלמון, כירורג כלי דם  .664
 פרופ' עירית קראוזה, מנהלת מחלקה .665
 פרופ' מיכאל שימל .666
 ד”ר יקטרינה זוייב, רופאה פנימאית .667
 חיפה  -ד”ר בשיר כרכבי, רופא, ב״ח כרמל  .668
 ד”ר מלמוד אלינה, רופאת עיניים בכירה במחלקת עיניים כרמל  .669



 ד”ר ברדה .670
 ד”ר נתנאל אורנשטיין, מומחה ברפואת המשפחה  .671
 פרופ' אריה רזיאל, יישר כח  .672
 ד”ר גרייס יונס  .673
 ד”ר אירית שושן אייזן  .674
 ד”ר אריה אשכנזי, נוירולוג ילדים. פרטי וקופח לאומית  .675
 פרופ' אילו קראוזה, מנהל מחלה .676
 ד”ר אברהים נעום  .677
 ד”ר עינת יעקובוביץ, רופאה .678
 ד”ר דנה זליגמן, רופאת משפחה .679
 ד”ר יעל איינבינדר, רופאה בכירה .680
 ד”ר יעקב דסקל .681
 ד”ר טל פואה  .682
 פרופ' רון אוסלנדר  .683
 ד”ר מירב דקל, רופאה  .684
 ון ד”ר אסף לבנ .685
 ירושלים  -ד”ר מאיה סלוביק, רופאת משפחה  .686
 ד”ר גזמאוי ג'מאל .687
 ד”ר יוסף ברבארה .688
 ד”ר עמוס עופר .689
 ד”ר זהבית קירשנבוים .690
 ד”ר אתי קרוזל דוילה, מנהלת מחלקה נפרולוגית מרכז הרפואי לגליל  .691
 ד”ר פרבר יבגני, מנהל מכון נפרולוגי בית חולים פוריה  .692
 ד”ר מייק סגל, מ.ר.שיבא .693
 מן ד”ר מורן פלד .694
 ד”ר רנת ריינס כרמל, רופאה .695
 ד”ר אנה אוקסמיטני, רופא מומחית טיפול נמרץ לוינשטיין  .696
 ד”ר ארנון אגמון .697
 ד”ר חוה גלפנד, רופאת משפחה .698
 ד”ר גבריאל אלוק, מנהל מרפאה .699
 ד”ר סוניה חביב, רופאת מחוז חיפה, משרד הבריאות  .700
 ד”ר אריאל אביב, מנהל המטולוגיה, העמק  .701
 ר גלית טל, רופאת ילדים ומנהלת המרפאה למחלות מטבוליות ד”  .702
 ד”ר אהרון קרני, רופא משפחה  .703
 ד”ר שאול שר, קופת חולים כללית .704
 ד”ר יובל שאופמן .705
 דוד, אורתופד, בי''ח מאיר-ד”ר דרור בן .706
 ד”ר לירון דוד  .707
 אורפז -ד”ר לירון יושע .708
 ד”ר עידו פפרקורן  .709
 ד”ר יעל גזית  .710
 ד”ר גילעד חן  .711
 רופאת ילדים  ד”ר ענת אלקיים, .712
 ד”ר ישי חיימי כהן .713
 ד”ר סלימאן עבד אלהאדי, מתמחה בבריאות הציבור לשכת בריאות המחוזית חיפה  .714
 ד”ר אורנה שטטר, רופאת משפחה .715
 פרופ' יעקב ברקון, מזל האיגוד לרפואת ילדים  .716
 ד”ר עלוית וולף  .717
 ד”ר אנה ויינטרוב, רופאת הלשכה בלשכת הבריאות המחוזית חיפה .718
 פלמן, מנהל מחלקה כירורגית פרופ' דורון קו .719
 ד”ר יערה שן כהן, מתמחה בילדים .720



 ד”ר נעמה בוגט, רדיולוגית מומחית .721
 ד”ר ערן לביא .722
 ד”ר אלי רימון, מנהל מרפאה  .723
 ד”ר מרים דוידסון גילרון, מומחית ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית  .724
 ד”ר אלון רשף, מנהל מחלקה פסיכיאטרית .725
 ד”ר רן שוייד  .726
 הלר ד”ר ליבנה שפט  .727
 פרופ' אריק ריסקין, מנהל מחלקת פגים ויילודים, בי”ח בני ציון, חיפה .728
 ד”ר ענת ברקוביץ, מכון הלב, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר  .729
 ד”ר תהילה צמח תורן  .730
 פרופ' ענת לבנשטיין, מנהלת מערך עיניים במרכז הרפואי תל אביב  .731
 ד”ר אלינור בריסקין, רופאה .732
 ד”ר שרונה דובדבן ששון, רופאת ילדים  .733
 ד”ר יעל גילרמן, מנהלת מרפאה .734
 העמק -ד”ר אשר פרסמן, מנהל מחלקת כירורגית ילדים  .735
 ד”ר מעין פרידמן .736
 ד”ר רויטל סלע  .737
 ד”ר דן דבי .738
 ה ד”ר נועה זפרן, רופא .739
 ד”ר נחום פרידברג, רופא בכיר  .740
 פרופ' סמדר אבן טוב פרידמן, מנהלת מחלקה , נאונטולוגיה .741
 ד”ר גוטרמן אלי .742
 ד”ר בראאה שחאדה, מתמחה בבריאות הציבור .743
 ד”ר גלי גרמי, רופאה .744
 ד”ר פזית גבריאל, רופאה  .745
 רופא אחראי לשכה, לשכת הבריאות חדרה -ד”ר אחמד כבהא, רופא מומחה בבריאות הציבור .746
 פרופ' יעקב ברוך, פנסיונר מנהל יח כבד רמב”ם בעבר .747
 ד”ר מעיין גלבוע, היחידה למניעת זיהומים, שיבא  .748
 ד”ר יעל קוטון, רופאה פנימית .749
 ד”ר ירון ברין .750
 ד”ר מוסקוביץ יולנדה, רופאה .751
 ד”ר אבי זולוטרבסקי, מתמחה במחלקת נשים  .752
 ד”ר רות לית, רופאת ילדים  .753
 ד”ר אהוד רוזנר, רופא  .754
 ציון, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, המרכז הרפואי סורוקהד”ר אוהד ע .755
 ד”ר דרור צבן  .756
 ד”ר ליעד ורדי, רופאת משפחה  .757
 ד”ר אביטל שכטר  .758
 ד”ר בועז חובב, מרצה למנהל מערכות בריאות  .759
 ביקור חולים, שע״צ  IVFד”ר יובל בדולח, מנהל יחידת  .760
 ר שלומי שגיא, מנהל מחלקה ד”  .761
 ד”ר רונית קמינסקי אלעד  .762
 ד”ר גיא גורי .763
 ד”ר אייל איזיקוביץ, רופא .764
 ד”ר איידל יולי, רופאה בחירה .765
 אפרת, נוירולוגית-ד”ר חן בוקסבאום .766
 ד”ר סמד”ר ריין, רופאת משפחה .767
 דאין-ד”ר לנה שגיא .768
 פרופ' עודד שוירמן .769
 ד”ר ניב טשרנין  .770
 ד”ר גיא שוסהיים, מנהל יחידה  .771



 ופ' זהר נחום פר .772
 ד”ר גלי פריאנטה  .773
 מרכז רפואי העמק -ד”ר זיו נאמן, מנהל מערך הדימות והאיזוטופים  .774
 ד”ר לימור אילן בושארי, מנהלת מחלקה קרדיולוגית  .775
 ד”ר לאוניד פלדמן .776
 ד”ר פרננדו פרידמן, רופא  .777
 נר יצחק, מנהל בית חולים שיקומי עדי נגב נחלת ערן -ד”ר זיו .778
 ד”ר דוב גולדשטיין  .779
 אביבה מימוני בלוך, מנהלת מכון התפתחות הילד, לוינשטיין פרופ' .780
 פרופ' רן נירפז  .781
 ד”ר ליפסקר  .782
 השומר -ד”ר ערן אלון, מנהל מחלקת אא״ג ניתוחי ראש וצוואר המרכז הרפואי שיבא, תל .783
 ד”ר אלכס גביש, קרדיולוג  .784
 מאיר, רפואת המשפחה -ד”ר שלי רוטשילד .785
 ד”ר בתשבע גוטסמן  .786
 ר יעל דוד, רופאת משפחה ד”  .787
 ד”ר עידית סגל  .788
 ד”ר יעקב פוגלמן, רופא  .789
 פרופ' גבי זייליג, רופא בכיר  .790
 ד”ר דניאלה מגן, ראש אגף הילדים, הקריה הרפואית רמב״ם  .791
 ד”ר איהאב מחאמיד, רופא מתמחה בבריאות הציבור .792
 ד”ר מורן פז  .793
 ד”ר שי הדס  .794
 ד”ר סלים מזאוי .795
 ד”ר דנה טויב  .796
 פרופ' אליעזר קיטאי  .797
 מור אבו ד”ר .798
 ד”ר תמר סוד”רי  .799
 ד”ר אלה בירג, רופאה בכירה  .800
 ד”ר חן שנהר .801
 ד”ר טל אפלבאום, רופאת משפחה .802
 ד”ר שולי אהרון .803
 ד”ר יגאל הקסלמן, רופא  .804
 פרופ' צבי פרידלנד”ר, מנהל מח׳ פנימית ד, הדסה עין כרם  .805
 ד”ר רות ברוך מובשוביץ .806
 פרופ' גיל קלינגר, מנהל פגיה .807
 יידרד”ר רון ברנט, מנהל מלרד שנ .808
 ד”ר ולדימיר רםופורט, רופא נפרולוג .809
 ד”ר יעל הנץ, גינקולוגיה אונקולוגית  .810
 ד”ר חלים עואדיה, מנהל היחידה האנדוסקופית , ב״ח העמק .811
 ד”ר מיכאל בכר  .812
 ד”ר דוד רכטמן, מנהל מלרד ילדים הדסה הר הצופים  .813
 פרופ' מוריס מוסרי .814
 ד”ר בן משה שלומי, רופא  .815
 ר דנה אגוזי, מנהלת מחלקת פלסטיקה בית חולים קפלן ד”  .816
 ד”ר טלי שמואלי, ראש תחום פסיכיאטריה מכבי מחוז שרון .817
 ד”ר בק רונית  .818
 ד”ר אימאן שלאבנה, גינקולוגית  .819
 ד”ר יובל האן  .820
 ד”ר עדי מלכוב רבין .821
 ד”ר הדס טרספולסקי  .822



 ד”ר אוסאמה נעמה, רופא .823
 ד”ר בני שכטר  .824
 ד”ר דנה אמיתי, רופאת ילדים  .825
 מיכל גפנר, רופאה מתמחה  ד”ר .826
 ד”ר בני נובוגרודסקי .827
 ד”ר עמית אובנטל  .828
 ד”ר נינה שירמן .829
 ד”ר דורון מולה, מתמחה ברפואת ילדים  .830
 ד”ר דן חברון, מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית המרכז הרפואי הלל יפה .831
 ד”ר מריה חודיאקובה  .832
 ד”ר ערן נבו, רופא ילדים  .833
 ד”ר גיא פלדמן  .834
 ד”ר גבריאל קנת  .835
 קלנר נחום, רופאת משפחהד”ר חני  .836
 ד”ר לוי צח, מתמחה בניתוחי לב ילדים .837
 פרופ' חוה טבנקין  .838
 ד”ר ארזה סטימצקי  .839
 ד”ר שלי גת  .840
 פרופ' מיכאל גלעדי  .841
 ד”ר אורן ישראלי, כירורג  .842
 ד”ר טל בקרמן יוסקוביץ, רופאת משפחה  .843
 ד”ר עדי אשכנזי  .844
 ר הגר מזרחי, ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות ד”  .845
 ד”ר דרור סייר, רופא ילדים  .846
 ד”ר סרגיו שוולב, מנהל המכון לפתולוגיה מרכז רפואי רבקה זיו צפת  .847
 ד”ר טלי סחר  .848
 ד”ר ירדן ברנדשפט  .849
 ד”ר חנה פרלגר  .850
 ד”ר אורלי כהן, מומחית ברפואת המשפחה  .851
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 טקין סמיוןד”ר פלו .1106
 ד”ר מור בוסתן נחומסון, רופאת נשים  .1107
 ד”ר ריקי זולף, רופאת עיניים  .1108
 ד”ר שהרבני עזרא, רופא  .1109
 ד”ר מיטל זוהרי ניר, רופא גריאטרית  .1110
 ד”ר אירינה אזרכין, מתמחה  .1111
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 ד”ר אירנה שלמן, מנהלת מחלקה .1172
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 ד”ר אברהם אביגדור, מנהל המערך להמטולוגיה והשתלות מח עצם שיבא .1178
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 ד”ר אילנה ויינטראוב, רופאת ילדים .1198
 ד”ר הילית לשץ, רופאת משפחה .1199
 ד”ר יורם זנדהאוז, נוירולוג ילדים ומרצה קליני באוניברסיטת אריאל .1200
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 ד”ר סטס אהרונוב .1204
 ד”ר שחר פומן .1205
 לבקוביץ -פרופ' ורבין .1206
 ד”ר אלישבע זרם  .1207
 ד”ר פלד סימון אולגה, רופאה  .1208
 ד”ר ניבה אזוז, סגנית רופאה מחוזית מכבי  .1209
 ד”ר עירית דרור  .1210
 ד”ר יוסף ברזל, רופא נשים  .1211
 ד”ר מרוה מטאנס, מומחית בבריאות הציבור .1212
 ד”ר עדי אורבך, רופאת ילדים  .1213
 ד”ר ענבר צוקר .1214
 פרופ' אילנה שרתוק, פרופסור  .1215
 ד”ר תומר חרס, מנהל מחלקת אונקולוגיה רמב”ם .1216
 פרופ' הלל ברקוביאר .1217
 ד”ר אילן חברון, רופא אף אוזן וגרון .1218
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  פרופ' מור׳יר ח׳מאיסי , מנהל מחלקה פנימית ד ברמבם .1328
 ד"ר אורי מלר, רופא עיניים בכיר בי״ח שמיר .1329
  ד"ר מיכל שדה  .1330
 ד"ר דולב קלבנסקי, פסיכיאטרית מומחית  .1331



 ד"ר גלינה פלוטניקוב, מנהלת יחידה להערכה גריאטרית  .1332
 ד"ר הלנה פינצקה מנדלסון, רופאת משפחה  .1333
  "ר אילה לב  ד .1334
 ד"ר נורית יעקובי, קרדיולוגית ילדים .1335
 ד"ר לבייב, רופאת ילדים  .1336
  ד"ר אלדר ברקוביץ .1337
 ד"ר סופיה רימברוט, מנהלת מחלקה פנימית, מרכז רפואי העמק .1338
  ד"ר נירנברג גבי .1339
 ד"ר מיכל רפפורט , מנהלת מרפאה .1340
  פרופ' פולק אילה  .1341
 יהול סיכוניםד"ר אלימלך קינרייך, מנהל יחידה לבטיחות הטיפול ונ .1342
  ד"ר ורד דולברג  .1343
 ד"ר גורביץ יורם, מומחה אא"ג שערי צדק  .1344
 ד"ר שירלי אבירי, אנדוקרינולוגית ילדים  .1345
  ד"ר ענת פליישמן .1346
  ד"ר יונתן קוסלובסקי  .1347
 אחראית מרפאת עין יבשה, שיבא -ד"ר אורית עזרא נמני, רופאת עיניים .1348
 פואי רמבםמכון לרפואת כאב, מרכז ר  ד"ר סיימון וולפסון , מנהל .1349
 רופא בכיר בב״ח שיבא ד"ר קרלוס סימון .1350
 רופאת ילדים  ד"ר טפר מרינה  .1351
 ד"ר אביהו בר יוחאי, ילדים, זיהומיות .1352
   ד"ר מרינה לבנשטם, רופאה .1353
 ד"ר אלה לוין, רופאת ילדים  .1354
  ד"ר אוה פלטנר  .1355
 ד"ר פינטוב שי, מומחה ברפואת ילדים  .1356
 מרדימה  ד"ר רמונה יעקב  .1357
  פרופ' נתן קלר, מ״מ יו״ר ועדת הלסינקי .1358
 ד"ר איתי לוי, רופא .1359
  פרופ' רונית לובצקי   .1360
 פרופ' שמוליק פוקס, מנהל מערך לב  .1361
 רופאת משפחה ד"ר מוריה טסלר  .1362
 ד"ר דן צין, רופא בכיר, בי"ח וולפסון .1363
 ד"ר רון בשוראי, רופא  .1364
 ד"ר מיכאל פיינר, רופא .1365
  ד"ר נורית ארליך  .1366
  ת השירות לאונקולוגיה של העיניים שיבאד"ר וישניבסקה דאי, מנהל  .1367
  ד"ר שרית כהן .1368
  ד"ר איריס רסולי  .1369
  ד"ר ליאור ברוך  .1370
 ד"ר גבריאל סוסביץ, רופא משפחה .1371
 מומחית לרפואת המשפחה  ד"ר חורש נעמה  .1372
 ד"ר סטוארט קושנר, רופא מומחה בפסיכיאטריה .1373
 ד"ר אראלה רוטלוי, משפחה, מכבי .1374
  ד"ר לימור פרידנזון   .1375
 , רופא עצמאי במכביד"ר טוליו בריק .1376
  ד"ר הנרי הרצוג , רופא אנדוקרינולוג .1377
 ד"ר נדב איתי מתמחה ברפואת משפחה  .1378
 ד"ר סטריגין סרגיי, מומחה בכירורגיה .1379



 


