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 ב( - )לפי א  44 –כפי שנבחרו בוועידה ה  הר"ימוסדות 

 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל  

 פרופ' חגי ציון  

 

 חברים  104 – ועד מרכזי 

 בי"ח יוספטל -ד"ר אברהם רלו, ארק"ח בתי"ח  .1

 בי"ח בני ציון  - , אר"מ באריה עבדגד"ר א .2

 מחוז חיפה  -קהילה  ארק"חד"ר אהרון מיכאל,  .3

 ד"ר אוטרמסקי סורינה, איכילוב .4

 בי"ח רמב"ם -אר"מ פרופ' אולמן יהודה,  .5

 מחוז שו"ש -ארק"ח קהילה ד"ר אולצ'ובסקי אלברטו,   .6

 בי"ח שיבא -, אר"מ ר ליאורגד"ר אונ .7

 בי"ח זיו -, אר"מ ד"ר איזקסון אלכסנדר .8

 בי"ח הלל יפה - , אר"מד"ר איסקוביץ בוריס .9

 מחוז דרום  -, ארק"ח קהילה ח'ליל אלקיעאןד"ר  .10

 מחוז דן פ"ת -ארק"ח קהילה בדיר חמדאללה, ד"ר  .11

 בית רבקה –יוליה, ארק"ח בתי"ח  בוגייבסקיד"ר  .12

 בי"ח כרמל –ד"ר ביטרמן אריה, ארק"ח בתי"ח  .13

 בי"ח העמק  -ד"ר בלוך בועז, ארק"ח בתי"ח  .14

 ש.ל.ה  -ארק"ח קהילה ד"ר בלקין נטלי,  .15

 בי"ח גהה -דור דוד,  ארק"ח בתי"ח -ד"ר בן .16

 גמלאי -עם, ארק"ח בתי"ח וד"ר בנימין נ .17

 בי"ח וולפסון   –, אר"מ 'וליהגד"ר ברדה  .18

 בי"ח קפלן  –זכאי ברק, ארק"ח בתי"ח -ד"ר בר .19
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 בי"ח בלינסון  –ד"ר ברנע רני, ארק"ח בתי"ח  .20

   בי"ח וולפסון  –, אר"מ ד"ר ברנר רונן .21

 ד"ר ברנשטיין דוד, לאומית  .22

 בי"ח שמיר –, אר"מ ד"ר ברקוביץ ארז .23

 בי"ח שיבא –פרופ' ברקנשטט חיים, אר"מ  .24

 מחוז צפון  -ארק"ח קהילה ד"ר בשארה רמזי,  .25

 בי"ח סורוקה -בשירי אשר, ארק"ח בתי"ח  פרופ' .26

 בי"ח מאיר -ד"ר גוטסמן גיורא, ארק"ח בתי"ח  .27

 אבירם, איכילוב ד"ר גולד  .28

 בי"ח שיבא –, אר"מ  ור אריה איתיג"ר ד .29

 בי"ח שיבא  –, אר"מ ור רותגד"ר  .30

 פרופ' גרוס מנחם, הדסה .31

 מחוז צפון  -ארק"ח קהילה ד"ר גרינפלד דיאנה,  .32

 בי"ח לוינשטיין  -ד"ר גרנות אסנת, ארק"ח בתי"ח  .33

 בי"ח פוריה  –ד"ר דיאב סאמר, אר"מ  .34

 מחוז תל אביב  -ארק"ח קהילה ד"ר דנון יעקב,  .35

   בי"ח ברזילי –, אר"מ ד"ר הוד לירון .36

 המרכז הרפואי לגליל –ד"ר הופמן יואב, אר"מ  .37

 בי"ח שלוותא –, ארק"ח בתי"ח ד"ר זבורוב אנדרי .38

 בי"ח ברזילי  –, אר"מ ד"ר זוהב אפרים .39

 בי"ח רמב"ם  –, אר"מ ד"ר חדש אמיר .40

   בי"ח שערי צדק –אר"מ , ד"ר חטיב פאיז .41

 מחוז ת"א  -ארק"ח קהילה ד"ר חיימוף משה,  .42

 מחוז ירושלים  -ארק"ח קהילה , ד"ר טורטן רוני  .43

 בי"ח שמיר  –ד"ר יחזקאלי אייל, אר"מ  .44

 גמלאי  -ארק"ח קהילה ד"ר יחיאל עזרא,  .45
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 פרופ' כספי נרדי, הדסה  .46

 בי"ח קפלן  -ד"ר כץ מרים, ארק"ח בתי"ח  .47

 מחוז חיפה וגליל מערבי -ארק"ח קהילה ד"ר כרכבי לוטף,  .48

 בי"ח כרמל  -פרופ' לביא עפר, ארק"ח בתי"ח  .49

 ת"א מחוז  -ארק"ח קהילה ד"ר לוין אלכסנדר,  .50

 מחוז מרכז -ארק"ח קהילה , ד"ר לוין שמעון .51

 בריאות הציבור  –, אר"מ ד"ר לייטרסדורף איריס .52

 מחוז ירושלים -קהילה  ארק"חד"ר לנדאו דוד,  .53

 בריאות הציבור  –אר"מ  –פרופ' מור זהר, אר"מ  .54

 בי"ח רמב"ם – , אר"מ ד"ר מרטיק אירית .55

 מחוז שו"ש  -ארק"ח קהילה ד"ר נוביצקי ילנה,  .56

 בריאות הציבור  –, אר"מ ד"ר נוטנקו קלרה .57

 בי"ח השרון -ד"ר ניימן חיים, ארק"ח בתי"ח  .58

 פז רן, הדסה -פרופ' ניר .59

 וגליל מערבי  מחוז חיפה -ארק"ח קהילה , ד"ר סלבאק חוסאם .60

 בי"ח שהם –, אר"מ  ד"ר סלזנייב אירנה .61

 בי"ח הרצפלד -ר אלכסנדר, ארק"ח בתי"ח לד"ר סנד .62

 בי"ח פוריה  –ד"ר ספורי גסאן, אר"מ  .63

 בי"ח כרמל  -, ארק"ח בתי"ח ישראל"ר סרפוב ד .64

 י"ח שיבא   –, ב אר"מ ד"ר עטיה ניצן .65

  בי"ח רמב"ם –, אר"מ פולק שירליד"ר  .66

 בי"ח קפלן -ד"ר פז אופיר,  ארק"ח בתי"ח  .67

 בי"ח שיבא –, אר"מ ד"ר פלדמן זאב .68

 בי"ח סורוקה -ד"ר פסיס מיכאל, ארק"ח בתי"ח  .69

 ש.ל.ה  -ארק"ח קהילה ד"ר פרי דן,  .70

 ש.ל.ה.  -ארק"ח קהילה צ'וקלר יוסף, ד"ר  .71
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 בי"ח סורוקה -ד"ר צייגר דוד, ארק"ח בתי"ח  .72

 דרום מחוז  -ארק"ח קהילה , צליחין דניאלד"ר  .73

 בי"ח שניידר -נן אסנת, ארק"ח בתי"ח וד"ר ק .74

 בי"ח מעלה הכרמל  –, אר"מ ד"ר קוסוב אנטולי .75

 מחוז דן פ"ת  -ארק"ח קהילה ד"ר קוסטינר משה,  .76

 בריאות הנפש נס ציונה –, אר"מ ד"ר קופצ'יק מרינה .77

 ש.ל.ה  -ארק"ח קהילה , להאג ר קופרשלאג" ד .78

 מחוז ת"א  -ארק"ח קהילה ד"ר קלינמן יוסף,  .79

 בי"ח שיבא   –ד"ר קנולר נחשון, אר"מ  .80

 בי"ח שיבא –, אר"מ פרופ' רוזין דני .81

 בי"ח העמק  –ד"ר רוזן נמרוד, ארק"ח בתי"ח  .82

 מחוז שו"ש  -ארק"ח קהילה , רוס הייליד"ר  .83

 מחוז ת"א  -ארק"ח קהילה ד"ר רוק מאיר,  .84

 בי"ח הליל מערבי  –, אר"מ ד"ר רחמימוב נמרוד .85

 מחוז דן פ"ת -ארק"ח קהילה ד"ר רייס אדאורד,  .86

 לאומית , רם שאנניד"ר  .87

 בי"ח מאיר -שבת שי, ארק"ח בתי"ח  פרופ' .88

 בי"ח שיבא –, אר"מ ד"ר שטיינלאוף שמואל .89

 מחוז דן פ"ת -ארק"ח קהילה ד"ר שינה יעקב,  .90

 י"ח פוריה  –, ב אר"מ ד"ר שלבי ראפע .91

 בי"ח ברזילי –, אר"מ ד"ר שלמן מיכאל .92

 בי"ח אברבנאל  –, אר"מ ד"ר שמיר איל .93

 בי"ח שערי צדק  –מי, אר"מ ד"ר שפירא ר .94

 מחוז מרכז -ארק"ח קהילה ד"ר תורג'מן מיכאל,  .95

 נציג פורום מומחים צעירים  .96

 נציג פורום המתמחים  .97
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 נציג פורום המתמחים  .98

 נציג פורום המתמחים  .99

 נציג פורום הגמלאים  .100

 נציג פורום הגמלאים  .101

 נציג פורום הגמלאים  .102

 נציג מכבי .103

 נציג מאוחדת  .104
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 )רוטציה(  יו"ר המועצה המדעית 

   קשתן חנוך פרופ' 

  פרופ' ענתבי אייל

 

 

 נשיאות המועצה המדעית 

 פרופ' אלישר רון, הדסה .1

 בי"ח רמב"ם –פרופ' אולמן יהודה, אר"מ   .2

 מחוז ת"א יפו  –בירקנפלד שלמה, ארק"ח קהילה פרופ'  .3

 בי"ח כרמל –ריאד, ארק"ח בתי"ח  חדאדפרופ'  .4

 פרופ' לוין ישי, איכילוב  .5

 בי"ח זיו  – פרופ' שינוול אריק, אר"מ  .6

 מחוז ירושלים –פרופ' שני מיכל, ארק"ח קהילה  .7
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 ועד פועל 

 בי"ח מאיר –ד"ר אוחנה נסים, ארק"ח בתי"ח  .1

 , האיגוד הישראלי לרפואה פנימית' אליס אבישיפרופ .2

 מחוז חיפה וגליל מערבי -ארק"ח קהילה ד"ר אלפרין מרדכי,  .3

 בי"ח שיבא   –פרופ' אפק ארנון, אר"מ  .4

  שי, האיגוד הישראלי לרפואת ילדים אשכנזי 'פרופ .5

 פרירפיהנציג בתי"ח   - -בי"ח פוריה  -פרופ' בירתי עידו, אר"מ  .6

 בי"ח השרון  –ד"ר בכר גיל, ארק"ח בתי"ח  .7

 בי"ח רמב"ם   –לביא ירון, אר"מ -ד"ר בר .8

 בי"ח שמיר –ד"ר ברקוביץ ארז, אר"מ  .9

 בי"ח מאיר –ד"ר גוטסמן גיורא, ארק"ח בתי"ח  .10

 בי"ח העמק  –ד"ר גרמי גלית, ארק"ח בתי"ח  .11

 נציג הקופות הקטנות  –דורון, לאומית  דושניצקי ד"ר .12

 בי"ח השרון  –פרופ' דיקר דרור, ארק"ח בתי"ח  .13

 בי"ח כרמל –ד"ר דקל יורם, ארק"ח בתי"ח  .14

 כירורגיה אורתופדית ל, האיגוד הישראלי פרופ' וולפין גרשון  .15

 ד"ר חרמוש ורד, איגוד גריאטריה .16

 מחוז ירושלים  -ארק"ח קהילה ד"ר טורטן רוני,  .17

 אלכסנדר, האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ד"ר טייטלבאום .18

 , איגוד לרפואה דחופה אור ערן-ד"ר טל .19

 בי"ח קפלן  –עדי, ארק"ח בתי"ח   יוסיפוביץד"ר  .20

 לגליל  מרכז רפואי –שאשא הדס, אר"מ -ד"ר לבסקי .21

 בי"ח סורוקה  –ד"ר לזר יצחק, ארק"ח בתי"ח  .22

 שמחה, בי"ח מעייני הישועה  פרופ' מיזל .23

 בי"ח שמיר  –פרופ' מימון רוני , אר"מ  .24
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 מרכז לבה"נ אברבנאל  –אר"מ   -פרופ' מלמד יובל  .25

 , האיגוד הישראלי להרדמהשיק אורית-ד"ר נחתומי .26

נציג בתי"ח  -בי"ח סורוקה  –פרופ' סבג ג'לברט, ארק"ח בתי"ח  .27

 פריפריה

 בי"ח בלינסון  –ד"ר סבח גד, ארק"ח בתי"ח  .28

 בי"ח שיבא  –פרופ' סומך רז, אר"מ  .29

 פרופ' סוסנה יעקב, הדסה .30

 מחוז דרום  -ארק"ח קהילה ד"ר סיקורל אסי אלברט,  .31

 בי"ח בלינסון –אל דין, ארק"ח בתי"ח -פרופ' עד .32

 בי"ח שערי צדק  –פרופ' צ'רטין בוריס, אר"מ  .33

 ליילוד וגניקולוגיה , האיגוד הישראלי קובו השרוני מיכל 'פרופ .34

 , האיגוד הישראלי לכירורגיה כלליתפרופ' קופלמן דורון  .35

 ד"ר רפאלי עינת, איכילוב  .36

 מחוז דרום  -ארק"ח קהילה פרופ' שוורצמן פסח,  .37

 ד"ר שרודר יהושע, הדסה .38

 מחוז מרכז -ארק"ח קהילה ד"ר תורג'מן מיכאל,  .39

   האיגוד הישראלי לרפואת המשפחהנציג  .40

 פורום המתמחים נציג  .41

 נציג פורום המתמחים  .42
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 יו"ר ועדת ערר 

 מחוז דרום  –פרופ' פלג רוני, ארק"ח קהילה 

 

 

 רר חברי ועדת ע

 בי"ח פוריה  –יומנה, אר"מ  בסול אבו עיטהד"ר  .1

 מחוז מרכז –אור יצחק, ארק"ח קהילה -ד"ר בר .2

 בי"ח שיבא -פרופ' גוטמן מרדכי, אר"מ  .3

 פרופ' הרשקוביץ אלי, ארק"ח בתי"ח, סורוקה .4

 חיפה וגליל מערבימחוז  –, ארק"ח קהילה ד"ר זינה עדנאן .5

 ד"ר לביא מיכאל, איכילוב .6

 מחוז ירושלים –ד"ר מיסקין יאן, ארק"ח קהילה  .7

 בי"ח כרמל –ד"ר פרסון בנימין, ארק"ח בתי"ח  .8

 ד"ר קורח עמית, הדסה .9

 בי"ח רמב"ם  -פסטר איילת, אר"מ -ד"ר רז .10

 קוין, לאומית  שרייבר ד"ר .11

 נציג פורום המתמחים  .12
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 יו"ר הלשכה לאתיקה  

 מחוז מרכז –ד"ר ולפיש יוסף, ארק"ח קהילה 

 

 חברים  69 – הלשכה לאתיקה חברי 

 בי"ח יוספטל -ד"ר אברהם רלו, ארק"ח בתי"ח  .1

 ש.ל.ה –קהילה  דר אדוט מאיר, ארק"ח .2

 גמלאי  -מיכאל, אר"מ אהרנפלד פרופ'  .3

 מחוז שרון שומרון  –אלברטו, ארק"ח קהילה  אולצ'ובסקיד"ר  .4

 ד"ר אייליג ישראל, ארק"ח בתי"ח, גמלאי .5

 גימלאי -פרופ' אלנבוגן אדריאן, אר"מ  .6

 בי"ח לב השרון –ד"ר אסלנוב אלון, אר"מ  .7

 ינטשיין בי"ח לו –ד"ר בכר מיכאל, ארק"ח בתי"ח  .8

 בי"ח שיבא –ד"ר ברוק נתן, אר"מ  .9

 ד"ר ברוקס רבקה, הדסה  .10

 ד"ר ברנע רני, ארק"ח בתי"ח, בי"ח בלינסון .11

 בי"ח שיבא –פרופ' ברקנשטט חיים, אר"מ  .12

 לי, ארק"ח בתי"ח, בי"ח העמקגולדשטיין ד"ר  .13

 בי"ח וולפסון  –ד"ר גושן אלינור, אר"מ  .14

 מדונה, לאומית  ד"ר ג'ינו .15

 בי"ח בלינסון –רות, ארק"ח  כהן-ג'לדטי חיימיפרופ'  .16

 מחוז ירושלים  –ד"ר גנץ עופר, ארק"ח קהילה  .17

 גהה  -ד"ר גנתי יותם, ארק"ח בתי"ח  .18

 ד״ר דהאן אסתר, איכילוב  .19

 בריאות הציבור  –נועה, אר"מ  קסטרו-דיד"ר  .20

 בי"ח וולפסון   –, אר"מ דלאל אילן 'פרופ .21
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 עוזי, מכבי שכירים ד"ר דן  .22

 , ארק"ח קהילה, מחוז מרכזדרניקוב אנג'להד"ר  .23

 בי"ח השרון  –ד"ר הלר אייל, ארק"ח בתי"ח  .24

 מחוז ירושלים –ד"ר הרבט דינה, ארק"ח קהילה  .25

 מחוז דן פ"ת –ד"ר ורדימון דוד, ארק"ח קהילה  .26

 פרופ' טופילסקי מרסל, איכילוב .27

 מחוז ירושלים –ד"ר טורטן רוני, ארק"ח קהילה  .28

 גמלאי  –פרופ' יהב יעקב, אר"מ  .29

 בי"ח קפלן  –עדי, ארק"ח בתי"ח יוסיפוביץ  ד"ר  .30

 בי"ח העמק  –, ארק"ח בתי"ח שילה ד"ר יערי .31

 מחוז דן פ"ת –פרופ' כהן אבנר הרמן, ארק"ח קהילה  .32

 בי"ח כרמל –ד"ר כהן נדב, ארק"ח בתי"ח  .33

 בלינסוןד"ר כהן  ניר, ארק"ח בתי"ח, בי"ח  .34

 ד"ר כץ מריאן, מכבי עצמאים .35

 מחוז חיפה וגליל מערבי -ד"ר כרכבי לוטף, ארק"ח קהילה  .36

 בי"ח קפלן  –ד"ר לבון איתן, ארק"ח בתי"ח  .37

 בי"ח וולפסון  -ד"ר לוטן רפאל, אר"מ  .38

 ד"ר לזוטקין אנה, הדסה .39

 בי"ח שערי צדק –יואב, אר"מ  לוריהד"ר  .40

 י"ח לבה"נ באר שבע ב –חנוך, אר"מ מיודובניק  פרופ'  .41

 בי"ח לבה"נ אברבנאל   –פרופ מלמד יובל , אר"מ  .42

 ד"ר מרוז יובל, הדסה .43

 בי"ח מאיר  –פרופ' סגל אורי, ארק"ח בתי"ח  .44

 מחוז חיפה  -ד"ר סלבאק חוסאם, ארק"ח קהילה  .45

 בי"ח הרצפלד -ר אלכסנדר, ארק"ח בתי"ח לד"ר סנד .46

 יוסף, מכבי שכירים  פרופ' עזורי .47
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 בי"ח מאיר –פרופ' פארן חיים, ארק"ח בתי"ח  .48

 ד"ר פדובה חגית, איכילוב .49

 ד"ר פוקס מתי, אסותא אשדוד  .50

 ד"ר פרץ שמעון, לאומית  .51

  , ארק"ח קהילה צ'וקלר יוסףד"ר  .52

 בי"ח שניידר  –ד"ר קדמון גילי, ארק"ח בתי"ח  .53

 מחוז חיפה  –ד"ר קוליקובסקי משה, ארק"ח קהילה  .54

 ד"ר קון מאוריציו, לאומית  .55

 ש.ל.ה –ד"ר קופרשלאג גאלה, ארק"ח קהילה  .56

 מחוז צפון  –ד"ר קורן יוסף, ארק"ח קהילה  .57

 בי"ח כרמל –ד"ר קיברי עדי, ארק"ח בי"ח  .58

 מחוז ת"א –ד"ר קליינבאום זכריה, ארק"ח קהילה  .59

 פרופ' קנדל )אריה( ליאוניד, הדסה .60

 בי"ח סורוקה –"ח בתי"ח פרופ' קפלן דניאל, ארק .61

 בי"ח שיבא –פרופ רוזין דני, אר"מ  .62

 בי"ח הלל יפה  –נילי, אר"מ רז כפיר אל ד"ר  .63

 מחוז דן פ"ת –ד"ר רייס אדוארד, ארק"ח קהילה  .64

 ד"ר שביט מתי, ארק"ח בתי"ח, בי"ח סורוקה  .65

 מחוז ת"א –ד"ר שולמן ירדן, ארק"ח קהילה  .66

 ד"ר שטיינר אבלין, ארק"ח בתי"ח, ביח לבה"נ שלוותא .67

 פרופ' שטראוס ישראל, גמלאי .68

 בי"ח רמב"ם –ד"ר שי איילת, אר"מ  .69

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 יו"ר בית הדין 

 בי"ח שמיר –ד"ר קרני תמי, אר"מ 

 

 

 חברי בית הדין 

 ד"ר אלתרמן מיכאל, הדסה  .1

 פאול, לאומית בנבוראוםד"ר  .2

 מחוז ת"א –קהילה  ד"ר גלעד עדי, ארק"ח .3

 בי"ח שיבא –פרופ' גרוסמן אהוד, אר"מ   .4

 משרד הבטחון  –ד"ר דקל רז, אר"מ  .5

 גמלאי-פרופ' הדני משה, אר"מ  .6

 בי"ח קפלן  –פרופ' ויסבוך אדי, ארק"ח בתי"ח  .7

 ד"ר כץ קונסטנטין, לאומית .8

 מחוז שו"ש –ד"ר לדרר ג'פרי, ארק"ח קהילה  .9

 פרופ' מוזס אלון, הדסה .10

 בי"ח שניידר  –ד"ר משיח ערן, ארק"ח בתי"ח  .11

 מחוז חיפה  –ד"ר נבון דן, ארק"ח קהילה   .12

 פרופ סלעי משה, איכילוב  .13

 פרופ' פורת ראובן, איכילוב  .14

 בי"ח העמק –ד"ר פרסמן אשר, ארק"ח בתי"ח  .15

 בי"ח שיבא   –פרופ' פרת גדעון, אר"מ  .16

 בי"ח כרמל –ד"ר שפיגלמן ארסן, ארק"ח בתי"ח  .17

 ש.ל.ה. –ד"ר תשובה יצחק, ארק"ח קהילה  .18
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 "ר הקרן לעזרה הדדית יו

 ד"ר בנימין נועם, ארק"ח בתי"ח, גמלאי

 

 

 רן לעזרה הדדיתחברי הק 

 ד"ר אייליג ישראל, ארק"ח בתי"ח, גמלאי .1

 בי"ח וולפסון  -, אר"מ ד"ר ברדה ג'וליה .2

 ד"ר דראושה מחמוד, לאומית  .3

 בריאות הציבור –ד"ר מור זהר, אר"מ  .4

 ד"ר פולק אורי, הדסה  .5

 גמלאית  -ה ד ד"ר פריבורקין מילה, ארק"ח קהיל .6

 מחוז מרכז –ד"ר קושניר יעקב, ארק"ח קהילה  .7
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 יו"ר מפעל חברות חוץ )מח"ח( 

 בי"ח קפלן  –חנה לייבה, ארק"ח בתי"ח פרופ' 

 

 

 מפעל חברות חוץ )מח"ח(  חברי

 גמלאי -ארדמן שמשון, ארק"ח בתי"ח ד"ר  .1

 פרופ' אלעזרי רם, הדסה .2

 בי"ח שיבא  –ד"ר גור רות, אר"מ  .3

 ד"ר חיים אלון, ארק"ח בתי"ח, בי"ח סורוקה .4

 מחוז ירושלים –ד"ר טורטן רוני, ארק"ח קהילה  .5

 בי"ח שיבא  –שקד, אר"מ  ארי-לבד"ר  .6

 בוריס, לאומית לדיג'נסקיד"ר  .7

 ותא אשדודד"ר לוי גיל, בי"ח אס .8

 מחוז ת"א –ד"ר לוין אלכס, ארק"ח קהילה  .9

 

 


