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שיקום
שדרה חוט
 יחידת מנהל ודים, בלובשטיין ד״ר

 בשתן שליטה ושיקום אורודינמיקה
 שדרה, שיקום מחלקת מנהל וסגן
 לשיקום לוינשטיין חולים בית

 המחלקה מנהל עמירם, כ״ץ פ׳1פר
 חולים בית שידרה, לשיקום

 לשיקום לוינשטיין

 ההוראה מנהל אבי, עורי פרום'
 ויו״ר השיקום בחטיבת האקדמית

 המרכז המוסדית, הלסינקי ועדת
אביב תל רעות שיקומי הרפואי

 בכאב טיפול
ואלקטרופיזיולוגיה

 ורפואת הרדמה אונקולוגיה; גם: (ראו
כאב)

 מנהל ז׳אק, ז׳אן וטין פרופ׳
 מנהל שיקומי, יום אשפוז מחלקת

 הרפואי המרכז בכאב, לטיפול המכון
 אביב תל רעות שיקומי

 השירות מנהל אלון, פרידמן ד״ר
 ושיקום פיסיקלית לרפואה

 הרפואי המרכז מוסקולוסקלטלי,
סורוקה

 בכירה רופאה ז׳אנה, צנטר ד״ר
 ושיקום, פיזיקלית לרפואה במחלקה
 כאב ספסטיות, מרפאת אחראית

E\«n, הר הדסה הרפואי המרכז 
הצופים

מומחה רופא מוטי, רטמנסקי ד״ר

 לרפואת ומומחה כאב לרפואת
רפואיים מרכזים - מריקה שיקום,

ונוער ילדים

 ברפואת מומחית מורית, בארי ד״ר
 ילדים, בשיקום ועוסקת ילדים

 מרכז ־ אלי״ן החולים בית מנכ״לית
ונוער ילדים לשיקום

 בכירה רופאה דפנה, גוטמן ר״ד
 יו״ר ילדים, לשיקום במחלקה

 במועצה ילדים לשיקום הוועדה
 הרפואי המרכז לשיקום, הלאומית

השומר תל שיבא
 מחלקת מנהלת ז׳אנה, לנדה ד״ר

 אדמתד החולים בבית ילדים שיקום
 הרפואי המרכז לילדים, ספרא ולילי
השומר תל שיבא
 מחלקת מנהל עמנואל, קורניצר ד״ר

 אלי״ן החולים בית יום, ואישפוז שיקום
 ונוער ילדים לשיקום מרכז -

 המחלקה מנהלת שרון, שקלאי ד״ר
 ברפואת מומחית ונוער, ילדים לשיקום

 בית ושיקום, פיזיקלית וברפואה ילדים
לשיקום לוינשטיין חולים

אורתופדי שיקום
אורתופדיה) גם: 1(רא

 החולים בית מנהל חגי, אמיר ד״ר
 אורתופדי, לשיקום המחלקה ומנהל

לשיקום לוינשטיין חולים בית
 מנהל ישראל, דודקביץ ׳פרופ

 מומחה אורתופדי. לשיקום המערך
 ומומחה ושיקום פיזיקאלית לרפואה

 שיבא הרפואי המרכז לאורתופדיה,
השומר תל

 מנהל לשעבר יצחק, זיו־נר ד״ר
 בבית אורתופדי לשיקום המחלקה

 הרפואי במרכז השיקומי החולים
 המיועד המנהל השומר, תל שיבא

 הנוירראורתופדי החולים בית של
 נגב ׳עלה השיקומי בכפר המוקם

ערך, נחלת

 מחלקת מנהל יולי, טרגר ד״ר
סורוקה הרפואי המרכז שיקום,

 היחידה מנהל אלכם, פרידמן ד״ר
 המרכז שיקומית, האורתופדית

העמק הרפואי

 שיקום מוח; חבלות
מיני שיקום נוירולוגי;

גריאטריה) גם (ראו

 המערך מנהל גבי, וייליג ׳פרופ
 החולים בבית נוירולוגי לשיקום

 נוירולוגי, בשיקום מומחה השיקומי,
 ופגיעות מוחית טראומה מוחי, שבץ

 לרפואה החוג ראש השדרה; בחוט
 בפקולטה ושיקום פיזיקלית
 אביב, תל אוניברסיטת לרפואה,

השומר תל שיבא הרפואי המרכז

 חטיבת מנהל רפי, חרזתי פרום׳
 לשיקום המרפאה ומנהל השיקום
 שיקומי הרפואי המרכז מיני, וטיפול

אביב תל רעות

 בכיר רופא זאב, מינר פ׳1פר
 ושיקום, פיזיקלית לרפואה במחלקה

 הנוירוגריאטרית המרפאה מנהל
הדסה הרפואי המרכז וזיכרון,

 על ממונה נחום, סורוקר ד״ר
 מנהל לשעבר אקדמי. ופיתוח הוראה

 בית ב׳, נוירולוגי לשיקום המחלקה
 לשיקום לוינשטיין חולים

 המחלקה מנהל ירון, סחר ד״ר
 חולים בית מוח, חבלות לשיקום

 לשיקום לוינשטיין
 היחידה מנהל מנואל, צווקר ד״ר

 ויציבה, תנועה הפרעות לשיקום
 התפקוד לשיקום המרפאה מנהל

 במחלקה בכיר רופא המיני,
 המרפאה ומנהל נוירולוגי לשיקום

 המרכז האלקטרודיאגנוסטית,
השומר תל שיבא הרפואי

 מנהלת קורין, צרפתי ד״ר
 בית ב', נוירולוגי לשיקום המחלקה

לשיקום לוינשטיין חולים

 מומחה רופא עופר, קרן ד״ר
 הרפואי המרכז שיקומי, יום באשפוז

השומר תל שיבא

 מחלקת מנהלת איזבלה, שוורץ ד״ר
 והליכה, תנועה מעבדת מנהלת שיקום,
הצופים הר הדסה הרפואי המרכז

 אורולוגיה; אונקולוגיה; גם: ראו
 הרדמה גריאטריה; אורתופדיה;

פסיכיאטריה. נוירולוגיה; כאב; ורפואת


