
 0202הרכב ועדת הלסינקי המוסדית בי"ח מאיר 
 
 

  הוועדה ר"יו    ויולדות נשים' מח, בכיר מומחה    כהן אילן' פרופ
 

  הוועדה ר"יו מ"מ  למחקר מאיר מכון מנהל     לישנר מיכאל' פרופ

  הוועדה ר"יו מ"מ  'ה פנימית מחלקה מנהל    לוי יאיר' פרופ

  הנהלה נציג ילדים מחלקת, בכיר מומחה רופא    - נמט דן' פרופ

  הנהלה נציג מ"מ  הרפואי המרכז מנהל סגן     לוין אבי ר"ד

  ועדה חברת   ' ג פנימית מחלקה מנהלת   קיטאי יונה ר"ד

  ועדה חבר   אורולוגית מחלקה מנהל   ליבוביץ אילן' פרופ

  ועדה חבר  ' ג פנימית מחלקה, בכיר רופא    לוטן שילה ר"ד

  ועדה חבר  ילדים מחלקת, בכיר מומחה רופא   גוטסמן גיורא ר"ד

  וועדה חבר    ריאות מחלקת מנהל   שטרית דוד' פרופ

  ועדה חבר   קליניים למחקרים יחידה מנהל   וישליצקי ויקטור ר"ד

  ועדה חבר    עור יחידת מנהל   עמיחי בעז' פרופ

  ועדה חבר    גנטי מכון מנהל    ריינשטיין אייל' פרופ

  ועדה חבר     'א כירורגית מחלקה מנהל   פארן חיים' פרופ

 ועדה חבר   קרדיולוגית מחלקה מנהל   עסלי עבד' פרופ

 ועדה חברת  לאנדוקרינולוגיה במכון בכירה רופאה   טויטו אורית ר"ד

  נוירואנדוקרינים לגידולים שירות מנהלת

  ועדה חברת  שיקומית גריאטריה מחלקה מנהלת   איזנפלד חפץ רחל ר"ד

  ועדה חבר   ראומטולוגי שירות מנהל    קויתי שי' פרופ

  ועדה חבר  פלסטית לכירורגיה יחידה מנהל   שלום אבשלום' פרופ

 ועדה חברת    לאלרגיה' היח מנהלת  כהן קונפינו רונית' פרופ

  קלינית ואימונולוגיה

 ועדה חברת  באלרגיה בכירה מומחית רופאה   רוט לחובר עידית ר"ד

  מומחית נציגה  הרפואיות המעבדות מערך מנהלת   רשיד גלוריה ר"ד

  מומחית נציגה     סוציאלית עובדת     פסל רות ר"ד

 מומחית נציגה   הפסיכולוגי המערך מנהלת    אלון שירלי ר"ד

  מומחית נציגה    מחקר מעבדת מנהלת   אפשטיין גלי ר"ד

  מומחית נציגה  המטואונקולוגי מחקר מעבדת מנהלת  פביאן אשור אסנת' פרופ

  מומחית נציגה   מרחבי מחקר חדר מנהלת   הורניק ציפי ר"ד

 מומחית נציגה   , מחקר מעבדת מנהלת   ברקוביץ לירון ר"ד

  הסרטן לחקר' ב כירורגית



 

  ועדה חבר     ציבור נציג    וייס מתי ד"עו

 ועדה חברת     ציבור נציגת   קומיסר נויה ד"עו

 ועדה חבר   ציבור נציג  משפטן    פוקס ארנון מר

  ועדה חבר   ציבור נציג  משפטן    בצר ניר מר

 ועדה חברת    ציבור נציגת משפטנית   אדלין רבקה ד"עו

 ועדה חברת    ציבור נציגת משפטנית  (חודורוב) זוהר שגית ד"עו

 

 ועדה חבר  רוקחות נציג המרקחת בית מנהל   טיבי סלאמה' מגר

 ועדה חברת    רוקחות נציגת רוקחת   להט רונית' מגר

 ועדה חבר  רוקחות נציג המרקחת בית מנהל סגן   מנסור היתם מר

 

 משקיפה   גוף מבקר "מאיר"  גב' מרינה לאוננקו 

 משקיף      נציג הקהילה  פרופ' מיכאל פיינגולד 

 משקיפה   קהילהגוף מבקר   גב' אלונה בלסון 

 משקיפה   גוף מבקר קהילה   גב' אורלי כהן

 משקיפה   גוף מבקר קהילה   גב' ליאת נח

 משקיפה   גוף מבקר קהילה   נגה יוסףגב' 

 משקיפה   גוף מבקר קהילה    אורין כהנאגב' 

 משקיפה   גוף מבקר קהילה   גב' שרית שוויד

 משקיפה   גוף מבקר קהילה  רותי בן צור תורגמןגב' 

 משקיפה   גוף מבקר קהילה  גב' אילנה בן דוד רפאל

 

 
 
 

 וועדת הלסינקי
 בית חולים "מאיר"

 סבא-כפר


