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א צת בנושעדה מייועו

א: ית בנושצועקבת הנחייה מכתי
יריום לדים מלבים הסופלטור מיתוא
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3 
ניינים כן ע< חזרה לתו



עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהוכב הר

עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהו  כבהר

דה ועש הואבי ריוש דהועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

דה וענית הוגסכז ומר דהוענית הוגסכז ומר

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

vadimso@clalit.org.il  052-8240864קה רוי סואפוכז רמרים קי ודסלקומר סו

Rachelv@clalit.org.il  054-5481723סון ינלבין - בי ראפוכז רמרחל ס רגב’ ויי

דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו דר א' ב')לפי סדה (ועחברי הו

לא”ודלפוןטשם הארגוןפחה משטי ושם פר

edawood@poria.health.gov.il 050-8850855ריהי פואפוכז רמרל מיאוד אמר ד

vladad@hy.health.gov.il 050-6246747פהל יי הלאפוכז רמרדה לק ויבינצ׳וגב’ ד

h_wani@rmc.gov.il 054-6906695ב”םמי ראפוכז רמרני ן ומר חס

kareemf@lev-hasharon.co.il 052-2921805ב השרוןפש לאות הנבריכז למר’ה גמר כרים פרו

טריאכיסיים פלבית חופי ינה סודגב’ מ
ע באר שב

050-6267667 sophie.medina@pbsh.health.gov.il

svetlanaMi1@clalit.org.il 050-6663457דפלצטרי הראי גריאפוכז רמרנה לטבי סאלכגב’ מי

ilanan1@bmc.gov.il 052-3816890יליזי בראפוכז רמרנה ליב אטומרגב’ נו

y_safran@rambam.health.gov.il 050-2061939ב”םמי ראפוכז רמרל ען יפרגב’ ס

נה ירק אניברגב’ סר
כה בר

irina.braha@b-zion.org.il 054-5415657י בני ציוןאפוכז רמר

gmail.com@4120668 050-4120668ועהשייני היים מעלבית חוסתי גב’ פריד א

e_perez@rmc.gov.il 050-2063753ב”םמי ראפוכז רמרינת ץ עגב’ פר

iritk4@clalit.org.il 050-8428855טייןשוינבית לירית צ’ין אגב’ קו

טיין שבינ”ר רוד
רית וד

אות -הבריד משר
טריהאגרילגף הא

050-6242873 dorit.rubinstein@moh.health.gov.il

etis@shoham.health.gov.il 050-6261924י שהםאפוכז רמרטרית אתי גב’ ש

4 
ניינים כן ע> חזרה לתו
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דה ועי הושגפי מדמוע דהועי הושגפי מדמוע

עות שיום תאריך 

 09:30-12:00ג’ 14/07/2020 

12:30-15:00 ה’  24/09/2020

 12:30-15:00ד’  21/10/2020

 09:30-12:00ה’  12/11/2020

  .ותדועי הוכזל מרכן מודעש להת, יויים להשתנותם עשמקומיים ושגפי המדמוע*

5 
ניינים כן ע< חזרה לתו



א צת בנושעדה מייועו

א: ית בנושצועקבת הנחייה מכתי
ים פלטוב מבות בקרערר והתיתוא

מום מוחי ידים מלבהסו



עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהו כב הר

עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהו כבהר

דה ועש הואבי ריוש דהועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

דה וענית הוגסכז ומר דהוענית הוגסכז ומר

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

d_rozenfeld@rmc.gov.il 050-2061972 ב”ם מי ראפוכז רמרטרי מיד דפלנזמר רו

alumamar@gmail.com 052-8979849 ק דערי צי שאפוכז רמרמה ומר אלגב’ ע

דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו דר א' ב')לפי סדה (ועחברי הו

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

sahbaa@walla.com  052-8871830י - נצרת לגנים אלבית חוא חוף סהבגב’ אבו אל

adi.as@ziv.health.gov.il 054-6616160 יו י זאפוכז רמרי דקר עשמר א

liat.bittan@sheba.health.gov.il  052-6666123מר וי תל השאפוכז רמראת יגב’ ביטון ל

simab1@bmc.gov.il 053-7678624 י ליזי בראפוכז רמרמה אל סיגב’ בני

r_benenson@rmc.gov.il  050-2063001ב”ם מי ראפוכז רמרמה סון ריגב’ בננ

asutka1@gmail.com 052-6528116 עוד בני ציון סיפר לבית ססיה לר אגב’ ג

belalgan@gmail.com 054-7926540 ל נהריה ילגי לאפוכז הרהמראל לים באנמר ג

svetlanaka1@clalit.org.il  054-4719026טיין שוינבית לנה לטבץ סגב’ כ

bmonastirsky@poria.health.gov.il 050-6267547ריה י פואפוכז רמרלה קי בסטרסנגב’ מו

netaghan@gmail.com  054-3111983פה ל יי הלאפוכז רמרי טע לאל נריגב’ נו

 miris3@clalit.org.il  050-3556798סון ינלבין - בי ראפוכז רמרקי מירי ספרגב’ ס

ושה- פחה הקדים המשלבית חואר ני סובוליגב’ ע
נצרת 

050-4810050  siwar.89se@gmail.com

7 
ניינים כן ע< חזרה לתו
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דה ועי הושגפי מדמוע דהועי הושגפי מדמוע

עותשיוםתאריך 

09:30-12:00ג׳ 30/06/2020

12:30-15:00ד׳ 23/09/2020

09:30-12:00ג׳ 13/10/2020

12:30-15:00ה׳ 05/11/2020

  .ותדועי הוכזל מרכן מודעש להת, יויים להשתנותם עשמקומיים ושגפי המדמוע*

8 
ניינים כן ע< חזרה לתו



א צת בנושעדה מייועו

א: ית בנושצועקכון הנחייה מדע
טום סטרוסרית גל צינוהחזרה ש/החלפה

 2005)  נתזר משכון חודע(

9 
ניינים כן ע< חזרה לתו



עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהו כב הר

עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהו כבהר

דה ועש הואבי ריוש דהועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

דה וענית הוגסכזת ומר דהוענית הוגסכזת ומר

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

rachel.leshem@sheba.health.gov.il 052-6666392 מר וי תל השאפוכז רמרחל שם רגב’ ל

nsmadar@hy.health.gov.il 050-6246775 פה ל יי הלאפוכז רמרדר מפרין סגב’ נ

דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו דר א' ב')  לפי סדה (ועחברי הו

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר
חי זר’ים מגגב’ אל

בה אבי
aviva.alagem@sheba.health.gov.il  052-6667273מר וי תל השאפוכז רמר

טרי אי גריאפוכז רמראה לך למיגב’ אל
ד פלצהר

050-9908750  leaal1@clalit.org.il

פחה ים המשלבית חואא לי עלממר אר
ושה - נצרת הקד

054-4219966  alaa_armaly@hotmail.com

mazalbh@moh.health.gov.il  050-4455471מן יטרי פלאים גרילבית חול זגב’ בן חיון מ

qusay_jawabreh@nazhosp.com  050-8561634י - נצרת לגנים אלבית חוי סאאברה קו’ומר ג

 yael.g1@meuhedet.co.il  050-6617158ים מאוחדת לפת חוקול עמן ילמן פרטגב’ גו

y_guriel@rmc.gov.il  050-2064286ב”ם מי ראפוכז רמררי אל יורימר גו

nagoodwa@gmail.com  050-6662708טיין שוינבית ל’וד גגב’ ותד נ

azalait@leumit.co.il  050-8999160מית אוים ללפת חוקוי ליריט שאלגב’ ז

s_khamaisi@rmc.gov.il  050-2063939ב”ם מי ראפוכז רמרפה אלסי סוי’מאגב’ ח

אות - ירותי בריכבי שמגה לי אוגב’ חג
ית שאהנהלה ר

050-9955851  hagai_o@mac.org.il

anath@szmc.org.il  050-7101066ק דערי צי שאפוכז רמרנת ש ערגב’ חו

10 
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ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

ebrahem.k@ziv.health.gov.il  050-7956122יו י זאפוכז רמרברהים יב אמר חטי

sima_or@walla.com  050-6970301ריה י פואפוכז רמרמה גב’ יהודה סי

ית - ללאות כירות ברישית נה חגגב’ יו
ית שאהנהלה ר

052-2300246  hagitYo@clalit.org.il

slava.izutskiver@moh.gov.il  052-4772235א פאל הרומוים שלבית חובה לבר סקיצוזמר י

yonatl@clalit.org.il  050-6264505ית ללאות כירותי ברישנת ד יומגב’ ל

rasha0a0haddad@gmail.com  052-9406375י בני ציון אפוכז רמרא שאד רבוד חדגב’ ע

beckytsarfati@gmail.com  054-7789404ון לקשלה אקדמית אלכמפתי בקי גב’ צר

gwenk2010@gmail.com  052-8567549ועה שייני היים מעלבית חואן מן גוצגב’ קריי

rmrashin@gmail.com  054-3006299עוד בני ציון סיפר לבית סאל כין מישאמר ר

aspanglet@alyn.org  054-6501690”ן יים אלדלימי לקוי”ח שביאלה ט ארילגפנגב’ ש

דה ועי הושגפי מדמוע דהועי הושגפי מדמוע

עות שיום תאריך 

 12:30-15:00ג’  14/07/2020

 09:30-12:00ה’  24/09/2020

 09:30-12:00ד’  21/10/2020

 12:30-15:00ה’  12/11/2020

 .ותדועי הוכזל מרכן מודעש להת, יויים להשתנותם עשמקומיים ושגפי המד מוע*
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א צת בנושעדה מייועו

א: ית בנושצועקכון הנחייה מדע
ל פויחידת טייטת אחות ללק

 1997)נת זר משכון חודע(

12 
ניינים כן ע< חזרה לתו



עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהוכב הר

עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהו  כבהר

דהועש הואבי ריוש דה ועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

דהוענית הוגסכזת ומר דה וענית הוגסכזת ומר

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

tzippys@szmc.org.il  050-8685983ק דערי צי שאפוכז רמרפי גב’ סיון צי

ית - ללאות כירותי ברישל כגב’ פנצ’ק מי
ית שאהנהלה ר

 050-6264535 michelp@clalit.org.il

דר א' ב')לפי סדה (ועחברי הו   דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

ל ילגי לאפוכז הרהמרנברג שרית זיגב’ א
נהריה 

050-7887455  sarite@gmc.gov.il

עוד הדסה סיפר לבית סלך יי לגב’ אל
ם ין כרע

050-6333304  lilach.eli@walla.com

nurit.bjejinsky@b-zion.org.il  050-6267360עוד בני ציון סיפר לבית סרית קי נוס’ינ’זזגב’ ב

ית - ללאות כירותי ברישמית ולל שטמנול”ר בד
ית שאהנהלה ר

050-6263167  shlomit@clalit.org.il

barel.anna@clalit.org.il  054-6385670יר י מאאפוכז רמרנה גב’ בר אל א

ruth.bar@sheba.health.gov.il  052-6666030מר וי תל השאפוכז רמרל רותי טגב’ בר פ

טרי בית אי גריאפוכז רמרמי עאר נוגב’ ד
בקה ר

052-8313041  naomido@clalit.org.il

nellydu@clalit.org.il  054-6344550טיין שוינבית לי לני נרוגב’ ד

אות - הבריד משרפי ט צמנאיל דגב’ הל
טריה אגרילגף הא

052-6299778  tsaffy.hillel@moh.gov.il

ב פש לאות הנבריכז למרי קי סרגצבנישמר וי
השרון 

054-7875658  svish@lev-hasharon.co

loay.z@ziv.health.gov.il  050-8434093יו י זאפוכז רמרי אוקנון למר ז

פחה ים המשלבית חומר ק תאימר חא
ושה - נצרת הקד

054-6198297  tamerhayek86@gmail.com
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ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

nelich@bmc.gov.il 053-7674030 י ליזעוד ברסיפר לבית סי לי נלוישגב’ חיחנ

מיר י שאפוכז הרהמרעה בר נגב’ טחו
עוד סיג להחו

 050-7687513  noata@shamir.gov.il

ייני ים מעלבית חוחקי רות צגב’ י
ועה שהי

052-7995258  ruths@mhmc.co.il

טרי אי גריאפוכז רמריה לגב’ כברה אוד
ד פלצהר

052-5705433  odeliaKa1@clalit.org.il

nuhakanaane@hotmail.com  050-8558120י - נצרת לגנים אלבית חונה נוהא עאגב’ כנ

tlivnat@poria.health.gov.il  050-6268011ריה י פואפוכז רמריה לבנת טגב’ ל

בית אבות בן יהודה -  דאד סייד אחמרמר מו
קרית אתא 

052-2223665  morad.keterata@gmail.com

Kosaim@shoham.health.gov.il  052-6123488י שהם אפוכז רמרי סאצרי קומר מ

פתי - ים הצרלבית חוס ודנ’ם סוגגב’ נ
נצרת 

054-6105152  soundosnejem@hotmail.co.il

rbarkai@laniado.org.il  050-7975850ו אדניי לאפוכז רמרנה רבח אוגב’ ס

rvitals@bmc.gov.il  053-7678799י ליזי בראפוכז רמרל מי רויטילגב’ ס

ית - ללאות כירות ברישית לל דטגב’ פינ
ית שאהנהלה ר

050-4057169  dalitp@clalit.org.il

s_kradshtein@rmc.gov.il  050-3400835ב”ם מי ראפוכז רמרית לגטיין סישדגב’ קר

aelonak@hy.health.gov.il  050-6246742פה ל יי הלאפוכז רמרנה ול אלגב’ קרו

clara.rubinshtein@b-zion.org.il  050-6267368י בני ציון אפוכז רמרלרה טיין קשבינגב’ רו

דהועי הושגפי מדמוע דה ועי הושגפי מדמוע

עות שיום תאריך 

 09:30-12:00ה׳  23/07/2020

 09:30-12:00ד׳  23/09/2020

 12:30-15:00ג׳  13/10/2020

 09:30-12:00ה׳  05/11/2020

  .ותדועי הוכזל מרכן מודעש להת, יויים להשתנותם עשמקומיים ושגפי המדמוע*
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א צת בנושעדה מייועו

א: ית בנושצועקכון הנחייה מדע
ות זרה בניידעקים לקוים הזלר חויתוא

 2003)נת זר משכון חודע(

15 
ניינים כן ע< חזרה לתו



עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהוכבהר

עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהו  כב הר

דהועש הואבי ריוש דה ועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

דהוענית הוגסכזת ומר דה וענית הוגסכזת ומר

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

ruthha@clalit.org.il  050-6263806קה רוי סואפוכז רמרגב’ חזן רות 

orligh@clalit.org.il  052-3342758ל מי כראפוכז רמרי לרג אוינטניו הפלגב’ ג

דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

mabutayeh@poria.health.gov.il  050-2351308ריה י פואפוכז רמרוה יה מרוגב’ אבותא

r_asulin@rmc.gov.il  050-2062057ב”ם מי ראפוכז רמרפיר קדם רינה ין אולסוגב’ א

עוד הדסה סיפר לבית סגב’ בר קרינה 
ם ין כרע

050-8946955  dkes306@hadassah.org.il

mihalg@bmc.gov.il  053-7678908י ליזי בראפוכז רמרל כט מילגב’ גרינב

sima.e@ziv.health.gov.il  050-3762665יו י זאפוכז רמרמה יהו סיר אלגב’ דרו

rachelch@bmc.gov.il  050-6304365י ליזעוד ברסיפר לבית סחל גב’ חכם ר

אות - הבריד משרלה יום גגב’ כז
טריה אגרילגף הא

050-6242425  gila.kazum@moh.health.gov.il

flora.levy@telaviv.health.gov.il 050-6266603 ז ת”א חואות מכת ברישלרה ווי פלגב’ ל

י הדסה הר אפוכז רמרל כץ מיביבויגב’ ל
פים הצו

058-5172833  leybm@hadassah.org.il

tanyam@szmc.org.il  050-8685135ק דערי צי שאפוכז רמרר טניה גב’ מו

azehavi@laniado.org.il  052-5759159ו אדניי לאפוכז רמרגב’ מירה זהבי 

hananmarjieh@nazhosp.com  054-6693460י - נצרת לגנים אלבית חואן ייה חנגב’ מרג

fmisharky@gmail.com 052-2705431 עוד בני ציון סיפר לבית סאד קי פומר משר

ל ילגי לאפוכז הרהמרס ארי פלמר ע
נהריה 

 050-7887885 farisa@gmc.gov.il

gitaf@clalit.org.il 052-4530360 טיין שוינבית ליטה נקו גגב’ פר
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ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

אות כת הברישליה אודלסון קנגב’ קו
ז דרום חומ

050-6668121  claudia.konson@gmail.com

ב פש לאות הנבריכז למרנית ליר אטוגב’ קנ
השרון 

 050-6268275 Ilsnitk@lev-hasharon.co.il

ella.carasso@b-zion.org.il 054-7905955 י בני ציון אפוכז רמרסו אלה גב’ קר

דהועי הושגפי מדמוע דה ועי הושגפי מדמוע

עות שיום תאריך 

 12:30-15:00ה’  23/07/2020

 09:30-12:00ד’  30/09/2020

 12:30-15:00ד’  28/10/2020

 09:30-12:00ה’  19/11/2020

  .ותדועי הוכזל מרכן מודעש להת, יויים להשתנותם עשמקומיים ושגפי המדמוע*
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א צת בנושעדה מייועו

א: ית בנושצועקכון הנחייה מדע
כת מסל אחות מוירות שטחת כשהב
דר עידת חירום בהילצרוך סיוע בל

א) פדת או רולמייוד (לימך לסמו
 2013)  נתזר משכון חודע(

18 
ניינים כן ע< חזרה לתו



עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהוכבהר

עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהו  כב הר

דהועש הואבי ריוש דה ועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

דהוענית הוגסכזת ומר דה וענית הוגסכזת ומר

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

tanial@hy.health.gov.il  052-8502266פה ל יי הלאפוכז רמרוי תניה גב’ ל

 michal.peres@clalit.org.il  052-5621919יר י מאאפוכז רמרל כס מיגב’ פר

דר א' ב')לפי סדה (ועחברי הו   דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

kawtar.ahmad90@icloud.com 050-5764273 י - נצרת לגנים אלבית חואותר ד כגב’ אחמ

sarin@gmc.gov.il 050-7887838  ל נהריהילגי לאפוכז הרהמרמן שרי גב’ בידר

 suhila.g@ziv.health.gov.il 050-6263767 יו י זאפוכז רמרלה נם סוהיאגב’ ג

 innadu@bmc.gov.il 050-2683333 י ליזעוד ברסיפר לבית סינה קי אסבינוגב’ ד

gdeitch@poria.health.gov.il  052-3582279ריה י פואפוכז רמרלת יא גביש לייטגב’ ד

ית - ללאות כירות ברישנית זר רוגב’ ויי
ית שאהנהלה ר

050-6380481  ronitweI@clalit.org.il

ין עוד הדסה עסיפר לבית סרית ד אוגרגב’ וינו
רם כ

050-7874418  oritv@hadassah.org.il

lilit.traister@telaviv.health.gov.il  050-6265306ז ת”א חואות מכת ברישלית ליטר לסגב’ טריי

052-6666416moshe.yossef-brin@sheba.health.gov.il מר וי תל השאפוכז רמרברין משה -סףמר יו

anuta1972al@gmail.com  054-6859503י בני ציון אפוכז רמרנה ץ איבשיגב’ ל

gilana@mta.ac.il  052-8438525עוד בני ציון סיפר לבית סלה יגב’ נחום ג

ilanapo@bmc.gov.il  050-5044414י ליזי בראפוכז רמרנה ליט אלגב’ פו
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ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

abbykrafriedman@gmail.com 052-6986118 עוד הדסה סיפר לבית סל יגגב’ פרידמאן אבי

m_kranzler@rmc.gov.il  050-2062106ב”ם מי ראפוכז רמרל כלר מינצגב’ קר

mshmuelycohen@leumit.co.il  052-8799565מית אוים ללפת חוקול כי מיאלמוגב’ ש

sarishapira@szmc.org.il  050-8685188ק דערי צי שאפוכז רמרא שרי פירגב’ ש

kerens@hadassah.org.il  050-7874135ם ין כרי הדסה עאפוכז רמרן פר קרגב’ ש

דהועי הושגפי מדמוע דה ועי הושגפי מדמוע

עות שיום תאריך 

 09:15-12:30ב׳  27/07/2020

 12:30-15:00ד׳  30/09/2020

 09:30-12:00ד׳  28/10/2020

 12:30-15:00ה׳  19/11/2020

 מועדי המפגשים ומיקומם עשויים להשתנות, יש להתעדכן מול מרכזי הוועדות.* 
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א צת בנושעדה מייועו

ות לימי פעפקיד ותחוגוי: תדת היועו
לה מתאר הבית בקהי/ות בהאח

21 
ניינים כן ע< חזרה לתו



עודיות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דהועהוכבהר

עוד יות מינהל הסיצועקקה להנחיות מחלהמ
דה ועהו  כב הר

דהועש הואבי ריוש דה ועש הואבי ריוש

יות צועקקה להנחיות מחלנברג - מנהלת המזיר אמויגב' ל
עוד סיכות ביאירות ווד - מנהלת מערך כשבה דגב' טו
עוד סיים בנהלטים ודרטנש - מנהלת מערך סקדן מגב' קר

עוד סיחויות במז - מנהלת תחום התוי ללירר ש"ד
נות שחקר וחדמקה לחלבר - מנהלת המלימה זר ר"ד

דר א' ב')לפי סדה (ועחברי הו דר א' ב') לפי סדה (ועחברי הו

ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

tali.a5@meuhedet.co.il  050-7119128ים מאוחדת לפת חוקוי לל טבוטגב’ אבו

אות - ד הברימשרב מר אוחנה אבי
לה גף הקהיא

052-9242853  aviv.ohana@moh.gov.il

hitamary@leumit.co.il  050-6546166מית אוים ללפת חוקוית מרי חגיתגב’ א

קי סבלסגומר בו
דר נסכאל

abogaslavsky@leumit.co.il  050-7965681מית אוים ללפת חוקו

אות - ד הברימשרי דכי עדגב’ בן מר
ר בויתוף ציתחום ש

  054-6738675  adi.benm@moh.gov.il

ellabiron@yahoo.com 054-6830901 אות ד הברימשר ט אלה מידשדלגב’ גו

maya@bethadar.com 050-3833558 וד דשבית הדר אק נילקויה שית מאזגב’ ג

אות - הבריד משרירה מן אזולגב’ ג
טריה אגריגף לא

050-6243502  Ira.glozman@moh.health.gov.il

 ,פיןכז האקדמי רוהמרן ”ר גרינברג קרד
עוד סיג להחו

050-7755251  kereng@ruppin.ac.il

hirsh_rin@mac.org.il  050-4056506אות ירותי בריכבי שמש רינת גב’ היר

natla.v@meuhedet.co.il  050-6616935ים מאוחדת לפת חוקולה טקנין נגב’ ו

watadr@hy.health.gov.il  050-6246874פה ל יי הלאפוכז רמראב בגב’ ותד ר

szalait@leumit.co.il 050-8999160 מית אוים ללפת חוקוי ליריט שאלגב’ ז

אות - ירותי בריכבי שמגה לי אוגב’ חג
ית שאהנהלה ר

 050-9955851 hagai_o@mac.org.il

rhala@leumit.co.il 050-9955913 מית אוים ללפת חוקוחל א רגב’ חל

אות - ד הברימשרירית קי אסאגב’ י
פש אות הנגף בריא

050-6  241009  irit.yaski@moh.gov.il

yaela@bikurofe.co.il 054-6952555 א פר רוקוביט נקול אזעגב’ י
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mailto:kereng@ruppin.ac.il
mailto:maya@bethadar.com
mailto:ellabiron@yahoo.com
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ל א”ודלפון טשם הארגון פחה משטי ושם פר

בפש לאות הנבריכז למרל טרבי אועקוגב’ י
השרון 

050-3363990  ortalush.86@gmail.com

אות -ד הברימשרערי שרית גב’ י
לה גף הקהיא

050-6243185  sarit.yaari@moh.gov.il

 yiftah_yael@meuhedet.co.il 050-6617419 ים מאוחדתלפת חוקול עפתח יגב’ י

irana.c@meuhedet.co.il  050-6617413ים מאוחדתלפת חוקונה ירגב’ כהן א

glyniska@sabarhealth.co.il 052-3555087 אהפובר רצס נילץ גגב’ כ

yanam2@clalit.org.il  050-6260440יתללאות כירותי ברישנה אאר יילגב’ מו

tal.sappir@gmail.com  054-6930830אהפובר רצל פיר טגב’ ס

אות - ד הברימשרל גא סיזר”ר עד
קום יגף השא

   050-6243634 sigal.ezra@moh.gov.il

אות - ד הברימשרפה ל יין ג”ר עד
כות יקי אבדתחום מ

050-3057  431  yaffa.eingal@moh.gov.il

yifat.f12@gmail.com 050-6136555 וןלקשלה אקדמית אלכמפעת ג יינלדגב’ פינ

firial.sader@b-zion.org.il  052-6594245עוד בני ציוןסיפר לבית סאל סאדר גב’ פרי

malka_ptihi@meuhedet.co.il 050-8801618 ים מאוחדתלפת חוקוי לגב’ פתיחי מ

claudia.konson@gmail.com  050-6668121ז דרוםחואות מכת הברישליה אודלסון קנגב’ קו

mofid@clalit.org.il 050-6264851 יתללאות כירותי ברישפיד אן מודעמר ק

-יתללאות כירותי ברישסה אם לריגב’ ר
ית שאהנהלה ר

050-6263511  larisaRe1@clalit.org.il

23 
ניינים כן ע< חזרה לתו

mailto:yiftah_yael@meuhedet.co.il
mailto:larisaRe1@clalit.org.il
mailto:ortalush.86@gmail.com
mailto:sarit.yaari@moh.gov.il
mailto:irana.c@meuhedet.co.il
mailto:glyniska@sabarhealth.co.il
mailto:yanam2@clalit.org.il
mailto:tal.sappir@gmail.com
mailto:sigal.ezra@moh.gov.il
mailto:yaffa.eingal@moh.gov.il
mailto:yifat.f12@gmail.com
mailto:firial.sader@b-zion.org.il
mailto:malka_ptihi@meuhedet.co.il
mailto:claudia.konson@gmail.com
mailto:mofid@clalit.org.il

	וועועודדיימ תויימ תועעתוצ תוצוחתבוחתבמ תויחנה יממ תויחנה ימקקעוצעוצ תוי תוי
	ותע ןכ :םיניינ
	יתכמ הייחנה תבקעוצשונב תי :אאותימ רוטלפוסה םיבלמ םידל םוירי
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	רמרמו זכו זכססגגוה תינוה תינעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל('ב 'א רד ('ב 'א רד
	עומעומדדמ ימ יפפגגששוה יוה יעועוהד הד


	יתכמ הייחנה תבקעוצשונב תי :אאותיתהו ררערקב תובמ בוטלפ םיוסהבלמ םידי יחומ םומ
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	רמרמו זכו זכססגגוה תינוה תינעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל('ב 'א רד ('ב 'א רד
	עומעומדדמ ימ יפפגגששוה יוה יעועוהד הד


	עדמ הייחנה ןוכקעוצשונב תי :אהפלחה/ש הרזחהוניצ לג תירסורטס םוט)עדוח ןוכשמ רזתנ (2005 
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	רמרמו תזכו תזכססגגוה תינוה תינעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל ('ב 'א רד ('ב 'א רד
	עומעומדדמ ימ יפפגגששוה יוה יעועוהד הד


	עדמ הייחנה ןוכקעוצשונב תי :אקלל תוחא תטייט תדיחיופ ל)עדוח ןוכשמ רז תנ(1997 
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	רמרמו תזכו תזכססגגוה תינוה תינעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל('ב 'א רד ('ב 'א רד 
	עומעומדדמ ימ יפפגגששוה יוה יעועוהד הד


	עדמ הייחנה ןוכקעוצשונב תי :אאותיוח רלזה םיוקל םיקעדיינב הרז תו)עדוח ןוכשמ רז תנ(2003 
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	רמרמו תזכו תזכססגגוה תינוה תינעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל ('ב 'א רד ('ב 'א רד
	עומעומדדמ ימ יפפגגששוה יוה יעועוהד הד


	עדמ הייחנה ןוכקעוצשונב תי :אבהשכ תחטש תוריומ תוחא לסמ תכלב עויס ךורצליהב םוריח תדיע רדומסל ךמיל) דויימלור וא תדפ (א)עדוח ןוכשמ רזתנ (2013 
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	רמרמו תזכו תזכססגגוה תינוה תינעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל('ב 'א רד ('ב 'א רד 
	עומעומדדמ ימ יפפגגששוה יוה יעועוהד הד


	ועויה תדת :יוגוחתו דיקפעפ ימיל תוחאהב תו/יהקב תיבה ראתמ הל
	מהמהלחלחמ תויחנהל הקמ תויחנהל הקקקעוצעוציסה להנימ תוייסה להנימ תוידוע דוערהרהבכ בכ והוהעועוהד הד
	שוישויר יבר יבאאוה שוה שעועוהד הד
	וה ירבחוה ירבחעועו) הד) הדס יפלס יפל('ב 'א רד ('ב 'א רד






