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 2021נובמבר  –רשימת חברי הצוות לטיפול במגפות 

 

 תפקיד/ מוסד שם
 תמשרד הבריאו ,ציב קבילות הציבור למקצועות הרפואייםנ יו"ר הצט"מ –ד"ר בעז לב 
 היחידה למחלות זיהומיות, בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד מנהל  מרכז הצט"מ – ד"ר טל ברוש

מזכירת  –ד"ר חנה צפריר 
 ממונה שע"ח לשכות בריאות מחוזיות, האגף לשע"ח, משרד הבריאות ט"מהצ

 תמשרד הבריאו ,קבילות הציבור למקצועות הרפואיים עו"ד גדעון צוריאלי 
 ראש  שירותי ברה"צ, משרד הבריאות פרייס-ד"ר שרון אלרעי
 רופא מחוז מרכז, משרד הבריאות ד"ר אודי קלינר

 לאפידמיולוגיה, משרד הבריאותמנהלת האגף  ד"ר אמיליה אניס
 האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות ד"ר רועי סינגר
 מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות בוקר-פרופ' ליטל קינן

 מרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות ד"ר אהרונה פרידמן
 ס' ראש שירותי ברה"צ, משרד הבריאות ד"ר עפרה חבקין

 מפקחת ארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאותס/ ןבלה אלרגב' 
   , משרד  הבריאותשרות המזון הארצי ד"ר ניר רודולר

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות פרופ' אלה מנדלסון
 מנהל אגף ביטחון, משרד הבריאות יורם רובינשטייןמר 
 ותהסברה קורונה, משרד הבריא גל רותם גולןגב' 
 , משרד הבריאותלוגיסטיקה, האגף לשע"חמנהל המחלקה ל רן אדלשטייןמר 
 , משרד הבריאותלוגיסטיקה צר"פ, האגף לשע"ח רוני צדוקמר 

 משרד הבריאותהיח' הארצית למניעת זיהומים,  פרופ' יהודה כרמלי
 משרד הבריאות ,רפואההחטיבת  נציג

 "בראשת מינהל הסיעוד, משה ד"ר שושי גולדברג
 סגן מנהל בית חולים קפלן ד"ר ליאון פולס

 יו"ר הועדה המייעצת למיקרוביולוגיה, משרד הבריאות פרופ' קובי מורן גלעד
 אביב-היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי סוראסקי תל ד"ר רונן בן עמי

 מנהל היחידה למחלות זיהומיות, מ"ר קפלן פרופ' אורן צמחוני
 היחידה למחלות זיהומיות ילדים, מ"ר סורוקה ד"ר דוד גרינברג

 יועץ מחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית ד"ר יאן מיסקין
 מנהל המחלקה למחקר ותכנון מדיניות בריאות, שירותי בריאות כללית  פרופ' רן בליצר

 מנהל אדמיניסטרטיבי, מרכז גריאטרי דורות, נתניה שמואל רזניקוביץמר 
 ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה גריןפרופ' מנפרד 

 הלל יפה, בדימוסמרכז רפואי מנהל  פרופ' מאיר אורן 
 החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, אוניברסיטת ת"א פרופ' דני כהן

 מנהל החטיבה למעבדות בקטריולוגיות, המכון הווטרינרי ד"ר דן דוד
 משרד החקלאותריולוגיה, מנהל המעבדה לבקט שלמה בלוםד"ר 
 משרד להגנת הסביבה ,מנהלת אגף מזיקים והדברה גל זגרוןד"ר 
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 שיבאמ"ר המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, מנהלת  שרון עמיתד"ר 
 המכון למחקר ביולוגי בישראל נציגים

 פיקוד העורףמר"פ  נציג
 רע"ן הערכות בתי חולים לשעת חרום, פיקוד העורף נציג
  , מקרפ"ררמ"ד אפידמיולוגיה נציג
 רע"ן בריאות הצבא, מקרפ"ר  נציג
 טחוןייחידת תבונה, משרד הב נציג
 צה"ליחידת תבונה, רמ"ד ענף רפואה,  נציג
 האגף ללוחמה בטרור ביטחון פנים ועורף, המטה לביטחון לאומי נציג

 במשרד הבריאות ו"ר הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסוניםי פרופ' שמואל רשפון
 מנהל מח' המטולוגיה ויחידת קרישה, מרכז רפואי וולפסון וינדראשר ד"ר 
 משרד הבריאותדוברת  לב-ענת דניאליגב' 
 , משרד הבריאותמנהל האגף לשע"ח רפי גולנימר 
 רמ"ד ביולוגי, פקע"ר נציג

 ולפסוןמנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, מ"ר ו ד"ר יסמין מאור
 מנהלת היחידה לוירולוגיה, הדסה עין כרם ירושלים פרופ' דנה וולף

 מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים, משרד הבריאות פרופ' מיטשל שוואבר
 תל אביבמחוז רופאה מחוזית,  ד"ר רבקה שפר
 חיפה, מחוז רופאה מחוזית  ד"ר סוניה חביב

 רמ"ד היערכות בתי"ח, פיקוד העורף נציג
 , משרד הבריאותסמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים, עברב עינב שימרוןגב' 

 מנהל מלר"ד מ"ר בילינסון ד"ר מייק דרשר
 מנהל מח' קהילה, חט' הרפואה, משרד הבריאות ד"ר הדר אלעד

 ראש מינהל איכות, משרד הבריאות פרופ' ירון ניב
 מנהל מח' פנימית, בי"ח השרון ד"ר דרור דיקר

 מנהלת אגף גריאטריה, משרד הבריאות אירית לקסר ד"ר
 מכון גרטנר ד"ר עמית הופרט

 מנהל חט' פנימית, מ"ר סורוקהו פרויקטור מגן אבות פרופ' נמרוד מימון
 מטה משרד הבריאותאגף התקציבים,  אורן פרלסמןמר 
   יורם חמומר 

 ס' מנהל חטיבת בתי החולים, משרד הבריאות ד"ר רם שגיא
 מרכז מידע וידע גינצי

 מנהלת ביה"ס לתקשורת, אונ' תל אביב פרופ' נורית גוטמן
 ע' ראש שירותי ברה"צ אילנה גנסגב' 

 אירופה WHO פרופ' דורית ניצן
, למחלות זיהומיותילדים ומנהלת היח' ב ותזיהומיהישראלי למחלות החוג  יו"ר ד"ר מיכל שטיין

 בי"ח הלל יפה
 מגן ישראל -קטור קורונה פרוי פרופ' סלמאן זרקא

 מנהלת היח' למניעת זיהומים, מ"ר שיבא פרופ' גליה רהב
 ראש האיגוד רופאי הילדים בישראל פרופ' צחי גרוסמן

 מנהל מ"ר מאיר גןס ד"ר יעקב חן
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 מנהל משל"ט קורונה לאומי יוסי אילוק מר 
 מנהל ממת"ק מכבי ד"ר ארנון שחר
 ע' מנכ"ל משה"ב ד"ר נעה טריקי

 , משרד הבריאותראש אגף רפואה כללי טאוב-ד"ר סיגל ליברנט
 


