
שם הרופא

 תשלומים ישירים 

 (ייעוץ , הרצאות)

ח"בש

 הוצאות עקיפות 

 (לינה ונסיעות)

ח"בש מקום עבודה עיקרי תחום תרפואטי

אלבירט גוסטבו דניאל מרכז רפואי קפלן                   -                   4,000 רפואת איידס 

אגמון לוין ננסי  מרכז רפואי תל השומר                  -                 10,000 רפואת אלרגיה ואימונולוגיה 

אלקרינאוי סעיד כללית שירותי בריאות                   -                   6,000 רפואת ריאות 

אריש ניסים מרכז רפואי שערי צדק                  -                   4,000 רפואת ריאות 

אשכנזי ליאת  מרכז רפואי לילדים שניידר                  -                   5,000 רפואת ילדים

בורק מייקל  מרכז רפואי קפלן                   -                   7,800 רפואת איידס 

בכרך רקפת  כללית שירותי בריאות                   -                   4,000 רפואת משפחה 

בר שי אמיר מרכז רפואי ברזילי                  -                 34,200 רפואת ריאות 

בריק אריה לאומית חיפה ומחוז צפון                  -                   8,000 רפואת ריאות 

ברקמן נוויל מרכז רפואי הדסה                  -                 10,000 רפואת ריאות 

גנופולסקי דינה לאומית אשדוד ומכבי ראשון לציון                  -                   7,800 רפואת ריאות 

גריסרו ודן גליה  מרכז רפואי איכלוב                  -                   7,000 מחלות זיהומיות 

דולב ציפי מרפאה פרטית                   -                   3,419 פסיכיאטריה

ודס זהבה מרכז רפואי בני ציון                   -                   4,000 מחלות זיהומיות 

ונד אורי מרכז רפואי מאיר                  -                   4,000 רפואת ריאות 

חטיב עטאללה יסמין ם"מרכז רפואי רמב                  -                   4,000 רפואת ריאות 

טורנר דן מרכז רפואי סורסקי                  -                   6,000 רפואת איידס 

יוחאי אדיר מרכז רפואי כרמל                  -                 19,000 רפואת ריאות 

יונס מוחמד כללית שירותי בריאות                   -                 14,000 רפואת ריאות 

יונגסטר אילן מרכז רפואי אסף הרופא                  -                 11,000 רפואת ילדים

ישראלי שני לילך מרכז רפואי מאיר                  -                   4,000 רפואת ריאות 

כאהן קלימנט מרכז רפואי שערי צדק                  -                   8,000 רפואת ריאות 

לוי יצחק מרכז רפואי תל השומר                  -                   6,000 רפואת איידס 

לורבר מרגלית מרכז רפואי רבין              8,965                 20,078 רפואת איידס 

ן 'ליבוביץ יוגי מרכז רפואי סורוקה                  -                   3,500 רפואת ילדים

לקסר אורי מרכז רפואי הדסה                  -                   4,000 רפואת ריאות 

מולד יאיר מרכז רפואי רבין                  -                   5,000 ראומטולוגיה 

מוניץ אריאל אוניברסיטת תל אביב                  -                 29,999 חוקר ומרצה 

מילר גלית ראשון לציון, כללית שרותי בריאות                  -                   4,000 רפואת ריאות 

נאסר אלדין מרכז רפואי הדסה                  -                   4,000 רפואת אלרגיה ואימונולוגיה 

נטיף נועם מרכז רפואי אסף הרופא                  -                   4,000 רפואת ריאות 

סולומונוב אנה ם"מרכז רפואי רמב                  -                   4,000 רפואת ריאות 

עבד אל רחמן נאדר מרכז רפואי רבין                  -                   4,000 רפואת ריאות 

פומין אירנה מרכז רפואי איכלוב                  -                   4,000 רפואת ריאות 

פוקס בנימין מרכז רפואי יצחק שמיר                  -                   9,000 רפואת ריאות 

פינק גרשון  מרכז רפואי קפלן                   -                   3,000 רפואת ריאות 

פרוכטר אורן  מרכז רפואי וולפסון                  -                 26,000 רפואת ריאות 

פרידלנדר צבי  מרכז רפואי הדסה                  -                 24,000 רפואת ריאות 

צוקר רועי מרכז רפואי סורסקי                  -                   4,500 רפואת איידס 

וק מיכאל'קוצ מרכז רפואי הלל יפה                  -                   4,000 רפואת ריאות 

קינג דניאל מרכז רפואי מאיר                  -                   4,000 רפואת ריאות 

קסל אהרון מרכז רפואי בני ציון                   -                 10,000 רפואת אלרגיה ואימונולוגיה 

קרמר  מרדכי ראובן  מרכז רפואי רבין                  -                 18,800 רפואת ריאות 

רביב יעל מרכז רפואי סורוקה                  -                   5,000 רפואת ריאות 

שגב דוד כללית שירותי בריאות                   -                 14,000 רפואת ריאות 

שוורץ יהודה מרכז רפואי איכלוב                  -                   4,000 רפואת ריאות 

שוירמן עודד מרכז רפואי לילדים שניידר                  -                   3,500 רפואת ילדים

שטגר זאב מרכז רפואי קפלן                   -                   5,000 רפואה פנימית

שכטר אריק כללית שירותי בריאות                   -                   5,000 רפואת משפחה 

שלזינגר יחיאל מרכז רפואי שערי צדק                   -                   4,000 רפואת ילדים



שנקר בן דיין דניאל מרכז רפואי שמואל הרופא                  -                 10,000 רפואת ריאות 

שפירא יונתן  מרכז רפואי תל השומר            45,813                 83,995 רפואת איידס 

שרמן גלעד מרכז רפואי תל השומר                  -                   4,000 מחלות זיהומיות 

ששה דוד מרכז רפואי סורסקי            10,426                 23,269 רפואת איידס 

Total 542,860               65,203            


