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שם המנהל

דואר אלקטרוני

איכילוב ,תל-אביב

כירורגית א'

פרופ' יהודה סקורניק

skornick@tasmc.heaith.gov.il

איכילוב ,תל-אביב

כירורגית ב'

פרופ' יוסף קלאוזנר

jklausner@tasmc.health.gov.il

אי.מ.מ.ס ,נצרת

הכירורגית

ד"ר נביל עבוד

אסף-הרופא ,צריפין

כירורגית א'

ד"ר וסרמן אילן

malkaz@asaf.health.gov.il

אסף-הרופא ,צריפין

כירורגית ב'

פרופ' אריאל הלוי

ahalevi@asaf.health.gov.il

ביקור-חולים ,ירושלים

הכירורגית

פרופ' אריה דורסט

imichael@bikurholim.org.il

בני-ציון )רוטשילד( ,חיפה

כירורגית א'

פרופ' שמואל אלדר

samuel.eldar@b-zion.org.il

ברזילי ,אשקלון

הכירורגית

ד"ר בוריס יופה

sarel@barzi.health.gov.il

הדסה הר-הצופים ,ירושלים

הכירורגית

פרופ' הרברט פרוינד

bertifreund@rocketmail.com

הדסה עין-כרם ,ירושלים

הכירורגית

פרופ' אברהם ריבקינד

avir@hadassah.org.il

הלל-יפה ,חדרה

כירורגית א'

פרופ' אהוד שטרנברג

sternberg_a@hillel-yaffe.health.gov.il

הלל-יפה ,חדרה

כירורגית ב'

ד"ר אלפיסי ריקרדו

alfici@hillel-yaffe.health.gov.il

המשפחה-קדושה ,נצרת

הכירורגית

ד"ר אברהים חרבג'י

וולפסון ,חולון

כירורגית ב'

פרופ' מיכאל מוג'ה

muggia@wolfson.health.gov.il

וולפסון ,חולון

כירורגית א'

פרופ' אברהם צ'רניאק

czerniaba@yahoo.com

זיו ,צפת

הכירורגית

ד"ר ג'ואן-קרלוס קוזקוב

ccozacov@hotmail.com

יוספטל ,אילת

הכירורגית

ד"ר עידו אולשה

olsha@clalit.org.il

כרמל ,חיפה

כירורגית א'

ד"ר ביטרמן אריה

bitterman@clalit.org.il

כרמל ,חיפה

כירורגית ב'

פרופ' איתן שילוני

eitan_shiloni@clalit.org.il

לניאדו ,נתניה

הכירורגית

ד"ר שקולניק אבינועם

ashkol@laniado.org.il

מאיר ,כפר-סבא

כירורגית א'

פרופ' מרדכי גוטמן

mgutman@clalit.org.il

מאיר ,כפר-סבא

כירורגית ב'

פרופ' אהוד קליין

kleineh@clalit.org.il

כירורגית א'

ד"ר פרנקלין גרייף

fgreif@clalit.org.il

כירורגית ב'

פרופ' שלמה ללצ'וק

siecuk@clalit.org.il

מרכזי-לעמק ,עפולה

כירורגית א'

פרופ' יואל סייפן

sayfan@netvision.net.il

מרכזי-לעמק ,עפולה

כירורגית ב'

ד"ר דורון קופלמן

kopelman_d@clalit.org.il

נהריה ,נהריה

הכירורגיה

ד"ר אריה איתן

aretch@naharia.health.gov.il

סורוקה ,באר-שבע

כירורגיה ב'

פרופ' יצחק לוי

islevy@bgumail.bgu.ac.il

סורוקה ,באר-שבע

כירורגית א'

פרופ' סולי מזרחי

smizrahi@bgumail.bgu.ac.il

פוריה ,טבריה

הכירורגית

ד"ר נסים גרון

ngeron@poria.health.gov.il

קפלן ,רחובות

כירורגיה א'

ד"ר אליעזר מבור

eli_m@clalit.org.il

קפלן ,רחובות

כירורגית ב'

פרופ' קשתן חנוך

hkashtan@clalit.org.il

רמב"ם ,חיפה

כירורגית א'

פרופ' מיכאל קראוס

m_krausz@rambam.health.gov.il

רמב"ם ,חיפה

כירורגית ב'

פרופ' יורם קלוגר

y_kluger@rambam.health.gov.il

שערי-צדק ,ירושלים

הכירורגית

פרופ' פתחיה רייסמן

reissman@szmc.org.il

תל-השומר ,רמת-גן

כירורגית ב'

פרופ' עמרם אילון

ayalona@hotmail.com

תל-השומר ,רמת-גן

כירורגיה ג'

פרופ' משה-צבי פפא

mpapa@post.tau.ac.il

מרכז-רבין )בילינסון(,
פתח-תקווה
מרכז-רבין )בילינסון(,
פתח-תקווה
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