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 :חתשע" תכנית הגברים
 

 דוא"ל שם

 hisham.aburayya@gmail.com ריא הישאםד"ר אבו 

 adir.adler@gmail.com ד"ר אדלר אדיר

 niroren1@gmail.com מר אורן ניר

 advott@gmail.com ד"ר אורן אלון 

 enosh@research.haifa.ac.il גיא אנוש  פרופ'

 gsharon@research.haifa.ac.il ד"ר גיל שרון

 yishaybasok@gmail.com ישי מר בסוק

 ogilbar@hotmail.com מר גילבר אוהד

 pinchasgerber@gmail.com פנחסגרבר ד"ר 

 baruchhersh@gmail.com מר ברוך הרשלקוביץ

 zeevwin@research.haifa.ac.il פרופ' ויינשטוק זאב

 eyal369@013.net אילזק  ד"ר

 topazyaron@gmail.com מר טופז ירון

 orenyur@gmail.com אורן  יורקביץ ד"ר

 jacoby1@012.net.il קהמר יעקבי צבי

 yossikorazim@gmail.com ד"ר כורזים יוסי 

 dotanle2013@gmail.com מר לוין דותן

 yosef.lurie@gmail.com מר לוריא יוסף

 omerlans@netvision.net.il ד"ר לנס עומר 

 davidmh@research.haifa.ac.il דוד חסון-מלהאוזן ד"ר

 erez67a@gmail.com ארז צברלינג ד"ר

 stzafrir@research.haifa.ac.il פרופ' צפריר שי

 droe@univ.haifa.ac.il פרופ' רועה דיויד

 hrecnizer@gmail.com מר רכניצר חיים

 omersagie@gmail.com שגיא עומר ד"ר
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 :חתשע" תכנית הנשים
 

 דוא"ל שם

 ronabuav@gmail.com רונה גב' אבואב

 carmitush9@walla.com גב' אהרון כרמית

 ayalmeir42@gmail.com ד"ר אייל חביבה

-a_pachter עדיפכטר  -אלט  ד"ר
alt@rambam.health.gov.il 

 hannyo@012.net.il עובדיה חני-ד"ר אלמוג

 hilaarg@gmail.com גב' ארג'נטרו הילה

 o.bershtling@gmail.com ד"ר ברשטלינג אורית 

 rruthberko@gmail.com ד"ר ברקוביץ רות 

 shrem.family1@gmail.com גב' גולדנברג שרם אסנת

 gillev18@gmail.com לב אירית-גב' גיל

 osnatbg@gmail.com בארי אסנת-ד"ר גרינשפן

 ndehan@gmail.com ניקול  ןאד"ר דה

 ronimavhar@gmail.com הולנדר רוניגב' 

 maor.Ifat@gmail.com מאור יפעת -גב' המעלה

 rebeccahecht@hotmail.com גב' ויסטוק רבקה

 aweitzma@gmail.com ויזמן אביבה -זריהן ד"ר

 galidt@gmail.com דותן גלי-ד"ר טנג'יר 

 lvitzipi@jerusalem.muni.il ציפי לוי גב' 

 srlazar@gmail.com רונית לזר  ד"ר

 latzery@gmail.com פרופ' לצר יעל

 sharon4f@netvision.net.il  ד"ר נחמני שרון

 simanatanson@walla.com גב' נתנזון סימה

 osegal@univ.haifa.ac.il עפרה סגל ד"ר 

 niritpl60@gmail.com ניריתפליבצקי ד"ר 

 itguru@012.net.il גב' פסח מירי

 efrat213@bezeqint.net אפרת  גב' ציגנלאוב

 ckoren@univ.haifa.ac.il ד"ר קורן חיה

 malkyrosenbaum@gmail.com  המלכם וארוזנבגב' 
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 stern.amira@gmail.com אמירהשטרן גב' 

 michal.teeni@gmail.com גב' תאני מיכל
 

 

 


