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 מגיפת ב ומיגון וצווארטיפול ראש ניתוחי – גרון-אוזן-אף רופאי איגוד של עמדה ניר

19-COVID  (1 גרסה) 

 

 רקע  1.1

 מצטברות האחרונים הימים במהלך .ובישראל העולם ברחבי תאוצה צוברת COVID-19 מגיפת ·

 עם המתמודדות שונות במדינות ברפואה העוסקים ואחרים הרופאים מעמיתנו רבות עדויות

 האישיות חוויותיהם מתוך אישית תקשורת על בעיקר מבוסס המידע ףוסאי זה בשלב .המגיפה

 על ,זאת עם .הארוך לטווח מדיניות קביעת לפני נוספים בנתונים צורך ויש ,בעולם העמיתים של

 שיצטברו לפני זהירות של מירבית מידה מלנקוט זה בשלב מנוס אין כי ראהנ ,שלהלן המידע סמך

 .בעולם אחרים במקומות שנעשו טעויות ותןא על לחזור שלא מנת-על וזאת ,נוספים נתונים

 באים אשר רופאים לפיהן ,ואיראן איטליה ,סין כגון ממדינות עדויות הצטברו האחרונים בימים ·

 הגבוה בסיכון נמצאים (ומרדימים עיניים ,ג"אא רופאי) העליונות והעיכול הנשימה דרכי עם במגע

  .COVID-19-מ תמותה ואף ,העברה ,להידבקות ביותר

 הגבוהה היא ,העליונות הנשימה מדרכי חלק מהווים אשר ,ובנאזופארינקס באף הנגיפית הצפיפות

  .להדבקה הסיכון את ניכר באופן מעלה אלו באזורים וניתוחים מכשירניות בדיקות ביצוע .ביותר

 האוויר דרכי של ניתוחים או אנדוסקופיות בדיקות במהלך שונים ולוע אף בתרסיסי שימוש

 להעברה הסיכון את יותר אף ומעלה בריריות הנגיפים של לאירוסוליזציה מוביל תהעליונו

  .המטפל הרופא של והידבקות

 החולים מבתי באחד המשרת נוירוכירורג ,טונג שיאוגואנג ר"ד מאת דיווח היא לכך אחת דוגמא

 אשר וותהצ אנשי כלל ,המוח יותרת של אנדוסקופי ניתוח במהלך לפיו ,בסין אשר ווהאן במחוז

 אנדוסקופיים בניתוחים דומים מקרים תאר טונג ר"ד .בנגיף נדבקו הניתוח מחדר ויצאו נכנסו

 .N95 מסיכת בכללם טיפתי בידוד באמצעי שימוש למרות הדבקה התרחשה במהלכם ,נוספים

 וטיפול בדיקה במהלך להדבקה ביותר גבוה סיכון מפני להזהיר טונג ר"ד את הוביל האישי נסיונו

 בדומה ,חיובי בלחץ וסינון מיגון מערכת) PAPR בשיטות לשימוש ולקרוא ,עליונות אוויר בדרכי

  (.הצבאית ספיר אבן למערכת

 ואסימפטומטים סימפטומטים ,גבוהים תחלואה אחוזי על מידע הוסיפו ואיטליה מאיראן נתונים

 .אלו במדינות וגרון אוזן אף רופאי בקרב ,כאחד
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 עמדה נייר פרסם (רפואיים לשירותים הסוכנות) האמריקאי CMS-ה איגוד 18/3/2020-ה בתאריך

 להודעה עד שיניים כולל ,חיוניים הלא המתוכננים וההליכים הניתוחים כל את להגביל" יש לפיו

 והצוות המטופלים בטיחות ולשם הנדרשים המשאבים  את לשמר במטרה על וזאת ",חדשה

  .הרפואי

 זהירות המליץ (HNS AAO) האמריקאי ג"אא רופאי ודאיג 8/3/201 ב -ה ,CMS להנחיות בהמשך

 אלו בדיקות בהם במקרים כי הוסיפו הם .הפה או האף דרך המבוצעים ניתוחים או בבדיקות יתרה

 לאחר רק כירורגיות פרוצדורות לבצע יש כן כמו .אף בתרסיסי משימוש להמנע יש ,הכרחיות

 20.03.2020 מ במכתב .PAPR בעזרת רק יתבצעו וחיוביות ובמידה COVID-19 -ה מצב בירור

 מקום בציוד הצפויה המגבלה את , במקצוע הדבקות של המיוחד כוןיהס את מדגיש האיגוד

 הבדיקה לצמצם הקוראות הנוקשות ההמלצות מכאן .מיגון בציוד החוסר ואת החולים בתי לטיפול

  למינימום הניתוחים  ואת הפיסיקלית

 מקדים כסימן והטעם הריח חוש אובדן של תלונה על אא"ג רופאי של יווחיםד מספר קיימים

 תוכל כך על שאלה שהכללת מאוד יתכן יותר. ארוך לטווח הפרוגנוזה עדין ברור לא .במחלה

 מוקדם. באבחון לסייע

 לחולים הוגבלו מרפאה בדיקות – 20/03/2020 סטנפורד אוניברסיטת י"ע שפורסם עמדה בנייר

 הרדמה בתרסיס שימוש ללא הכרחיות כשהן רק מבוצעות אנדוסקופיות בדיקות .בדבל דחופים

 הנשימה דרכי של כירורגית התערבות .וחלוקים פנים מגני ,N95 במסכות שימוש ותחת מקומי

 נזקק אשר מטופל לפיה המלצה ניתנה במסמך .בלבד דחופים במקרים מתבצעת העליונות

 לחכות ניתן אל בהם במקרים .COVID-19-ל הפעולה טרם שעות 48 נבדק ,כירורגית להתערבות

 הניתוח בחדר הצוות כל ,דחופה התערבות מחייבים אשר חיובים מקריםב או הבדיקה לתוצאות

  (.PAPR-ב או) מלא באופן  מתמגן

 פנים, מגני ,N95 )במסכות מלא מיגון על הומלץ 20/3/2020-ב קונג מהונג שפורסם במאמר

 הם בנוסף, תסמינים. ללא נשאים של הגבוה המספר עקב גאא" בדיקת לכל וחלוקים( כפפות

 של לבדיקה קודם תשאול לאחר המטופלים כל נבדקים שבו "מזוהם" נפרד בדיקה חדר מתארים

 חום. ובדיקת רלבנטים תסמינים

 והצורך הדאגה ומכאן ,והגרון הפה האף ריריות בדיקת כוללת מלאה ג"אא שבדיקת להדגיש חיוני

 שעצם הרי ריריות יקתדמב להימנע שננסה למרות .רגילה טיפתית להתמגנות רמעב להתמגן שלנו

 מצריכה הנבדק של מהפנים הרופא ראש את להרחיק יכולת ללא ,החולה עם הקרובה הבדיקה

  .מוגבר מיגון  עם בדיקה

 

  :הגדרות  .2

  :חולים קבוצות 4 מוגדרים 1.2
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  ,91div1c ל מאומת חולה -

  (,נשימתיים ותסמינים חום) חשוד מטופל -

  ,הדוק במגע שהיה מטופל -

 .החולים קהילת שאר -

 

 : אפשריות מיגון רמות שלוש הגדרת 2.2

   כרורגית מסיכה ,ראש כיסוי - טיפתי מיגון -

  וכובע. חלוק כפפות, ,פנים מגן  ,5c5 מסכת אירוסולי מיגון -

 לציין יש . הטיפתי המיגון פריטי ושאר ערדליים ,ייעודי סרבל הכולל מיגון - מלא מיגון -

 עם מיגון להעדיף ושיש ההסרה בעת להדבקה לגרום עלול הסרבל שהורדת חשש שקיים

 .ניתוח בחדר ,ביחוד PAPR  או .חלוק

 

 קליניות הנחיות  .3

 .חיים מסכני שאינם במצבים ג"אא בדיקות מביצוע להימנע יש הגבוה הסיכון לאור 1.3

 יושם המטופל "(הדוק מגע או חשוד מקרה)" בקורונה להדבקה חשד ומתעורר במידה -

  .מלא מיגון עם ד"במלר אותו לבדוק ג"אא רופא יגיע הצורך ובמידת בבידוד

 הרופא י"ע חוזר תשאול יעבור ג"אא במיון לבדיקה ראשוני סינון לאחר שיגיע מטופל כל -

 .בקורונה להדבקה חשד לשלול מנת על ,בדיקתו טרם הבודק

 לא המטופל ,בקורונה להדבקה קליני חשד ועולה ג"אא לבדיקת הגיע ומטופל במידה -

 השילוו צוות איש להגעת עד מבודד באזור וימתין כירורגית מסיכה ללבוש יתבקש ,ייבדק

 .ד"במלר לבידוד אותו

 או גמישה אנדוסקופיה עם בייחוד והגרון הלוע ,הפה ,האף  ריריות מבדיקת להימנע יש 2.3

  .חיים מסכני/דחופים במקריים אלא - שפדל /אף ספקולום/קשיחה

  – אנדוסקופית בבדיקה צורך אין הללו במצבים

o ואשר לרינגאלית למעורבות חשד ללא פריטונסילרי אבצס או שקדים דלקת עם בחולים 

 .אוויר נתיב לאובדן סיכון מבטאים אינם

o חיים מסכנות אינן אשר אפי דמם או והסינוסים האף בחלל מקורה אשר חריפה מחלה 

 .הרופא של קליני דעת לשיקול בהתאם אוויר נתיב לאובדן סיכון מבטאים אינם ואשר

o ריריות מערבות שאינן ג"אא בעיות עם מאושפזים אחר ובמעקב בקבלה.  
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o תירואיד ניתוחי אחרי בחולים אנדוסקופיות בדיקות. 

 לסטטוס בהתאם  יפתיט במיגון תתבצע הבדיקה ,ריריות בבדיקת צורך יש בהם במקרים 3.3

  :.המטופל

  – הרופא של הקליני לחשד בהתאם ריריות בדיקת מחייב הבירור אשר לחולים דוגמאות

o רחריפה/סטרידו אוויר נתיב תלבעיי חשד 

o (בנזופרינקס גידול לשלול מנת על) תיכונה באוזן לנוזלים נזופארינקס דיקתב 

o בצוואר חשודים גושים עם במטופל ריריות בדיקת  

o חשודה צרידות  

 

  – אוויר דרכי של הכרחית  אנדוסקופיות בדיקות במהלך מיגון  4.3

o ייעודי בחדר בדיקה 

o מקומיים הרדמה בתרסיסי שימוש ללא יבוצעו. 

o 19-ב  מאומת חולה-COVID  מיגון עם אנדוסקופית יבדק - (.״חשוד״) חשוד מטופל או 

 .(PAPR או ) מלא

o מסיכת ,כפפות ,חלוק :אירוסולית להגנה מלא בציוד שימוש תוך יבדקו המטופלים שאר 

N95, ראש. וכיסוי פנים מגן  

 

  - חולים בדיקת נהלי .4

  מלא מיגון באמצעות תבוצע ג"אא בדיקת – מאומת חולה 1.4

 במידה .ארוסולי מיגון יבדק- ושלילי במידה .1c-DIVOC לבדיקת לשלוח יש – חשוד חולה 2.4

 .מאומת כחולה יבדק וחיובי

  – הדוק במגע בא אשר חולה 3.4

 פנים מגן N95 מסיכת ,כפפות ,חלוק) :אירוסולי מיגון באמצעות תבוצע ג"אא בדיקת -

 ( ריריות מבדיקת עלהימנ עדיף מקרה בכל) (.ראש וכיסוי

  - בקורונה להדבקות חשד ללא חולה 4.4

 N95 מסיכת ,כפפות ,חלוק אירוסולי מיגון באמצעות ג"אא בדיקת . קודמות המלצות כמו -

  (ריריות מבדיקת להמנע עדיף מקרה בכל) (ראש וכיסוי פנים מגן

 הגנה מהווה ואיננה מקובלת איננה וכפפות כירורגית מסיכה באמצעות ג"אא בדיקת -

  .יעילה
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 ניתוחים .5

 בזמן לנגיף המנותחים מחשיפת הימנעות לשם אלקטיביים ניתוחים מביצוע להימנע יש ,ככלל 1.5

 בחולה הטרכאוטומיה מבצוע כולל לנגיף הצוות חשיפת מניעת ,הרפואיים במרכזים שהותם

 .חשד רמת ללא ,אסימפטומתי

 של ניתוחים דחית לשקול יש עדיין כאשר ,אונקולוגיים ניתוחים לדחות לא היא ההמלצה 5.2

  .מתון אופי בעלי גידולים

 הגבוה הריכוז בשל ,ריריות המערבת כירורגית התערבות כל מביצוע גורף באופן להימנע יש 3.5

 כירורגיים מקדחים הכולל מתקדם במיכשור השימוש .האפי והלוע האף בריריות הנגיף של

 . ההדבקה סיכון את יותר עוד ומעלה ,הניתוח חדר בחלל הנגיף פיזור את מאוד מעלה ושייברים

o בתירה או המגן בלוטת לכריתת ניתוח כדוגמת) ג"אא בריריות מערבים שלא בניתוחים 

 ,חולים למנותחים מלא ומיגון ,חשודים לא למנותחים  אירוסולי מיגון יהיה (צווארית

  .הדוק במגע שהיו או חשודים

o בלוע או הפה בחלל גידול כריתת כגון) בריריות ניתוח בביצוע צורך יש בהם במנותחים, 

 בכל וכן מסטואידקטומיה ביצוע כגון קדיחה הכולל ניתוח (,סינוסים ניתוחי או הפרוטיס

 . ארוסולי יהיה המנותחים לכלל המיגון הקנה פיום תוחיני

 נתיב אובדן של דחופים במקרים יתבצעו עליונות ובליעה אוויר דרכי של כירורגית התערבות 

 .חיים מסכן זיהום או אוויר

  - הניתוח טרם COVID-19-ל חולים בדיקת 4.5

o 19-ל ההליך לפני שעות 48 יבדק כירורגית להתערבות הנזקק מטופל כל-COVID. במידה 

 יתבצע שלילי ונמצא במידה (PAPR או) מלא מיגון באמצעות ההליך יתבצע חיובי ונמצא

 .בלבד אירוסולית להגנה באמצעים ההליך

o או מלא במיגון הצוות יתמגן הנגיף לקיום בדיקה מתאפשרת לא בהם בהולים במקרים 

PAPR. 

 הכרחית כירורגית פעילות לקראת חולים בדיקת  5.5

o המנותח באתר בדיקה ולהעדיף  הניתוח לפני שוב ,במחלקה המטופל מבדיקת להימנע יש  

o בלבד ,המרפאתית הבדיקה על להסתמך ניתן הניתוח טרם במרפאה נבדק והחולה במידה. 
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 אאג לרופאי הבאות ההמלצות את להפיץ לנכון רואה הישראלי האיגוד ,הזו בעת ,לפיכך 6.5

 :החולים ובבתי בקהילה

 החולים בבתי ג"אא תלעבוד דגשים .6

 ניתוחי פוסט מעקב של אפשרות לבדוק .דחופים שאינם לחולים חוץ במרפאות תורים לבטל

 .טלפונית

 בחדר לבצע יש בריאות/חיים מסכן זיהומי או גידולי לתהליך בחשד חיוניות אנדוסקופית בדיקות

 עם תתערבב ולא נפרדת תהיה החדר של האוורור שמערכת רצוי .לכך שיוקצה ייעודי ,נפרד

 .בחדר מלווה שהיית איסור .אחד ובודק הנבדק רק בחדר שישהה רצוי .החוץ מרפאת של המיזוג

 יש הבדיקה לאחר .וכפפות Nc5 מסיכת ,עיניים מגן ,חלוק עם להיות צריך הבודק- שפורט כפי

 .בחדר המשטחים כל את לחטא

 הצדקה יש אם לשקול צריך ,דחוף אינו אם ,ציהאינטוב שדורש ניתוח כל כללי באופן : ניתוחים

 .והצוות המרדים את לסכן

  .22.3.2020 מ החל מתבטלים הציבורית במערכת אלקטיביים ניתוחים

 אף/לרינקס/לוע/פה בחללי כריתה שמערבים אונקולוגיים ניתוחים ( יום 30 תוך)  מיידיים ניתוחים

 חיובית התשובה אם .שלילית  COVID-19 תשובת קודם לקבל חיוני .'וכו טרכאוטומיה וכן וסינוסים

  . מלא -מיוחד מיגון עם לנשאים ייעודי בחדר רק לנתח יש

 במקרי- לדוגמא)  יום באותו עוד התערבות הדורשים או חיים מסכני מצבים ,דחופים ניתוחים

 אבצס ,מסיבי אפיסטקסיס ,העליונות הנשימה דרכי את המערבים  זרים גופים ,אקוטיים זיהומים

 .ארוסולי מיגון  דרוש (ועוד פריטונסילרי

 צוות של נרחבת הדבקה של עדויות ישנן  המסמך בהתחלת שצויין כפי-וסינוסים  אף ניתוחי

 .בחדר אירוסול ,כנראה מפזר  בדברידר והשימוש האף לרירית חדירה כל .שלם רפואי

 הווירוס של הריכוז .ל"כנ – בשינה נשימה דום ניתוחי ,לרינגוסקופיות ,ואדנואידים שקדים ניתוחי

 .גבוה לצוות והסיכון גבוה העליונות הנשימה בדרכי

 

 ניתוחים

 בזמן לנגיף המנותחים מחשיפת הימנעות לשם אלקטיביים ניתוחים מביצוע להימנע יש ,ככלל

 .חשד רמת ללא אסימפטומתי בחולה לנגיף הצוות חשיפת ומניעת ,הרפואיים במרכזים שהותם

 אחד מנתח כדי עד המנתחים מספר ואת בחדר הנוכחים מספר את להקטין רצוי הניתוח במהלך

  (.וללמוד ללמד הצורך על זה בשלב עולה הצוות על הגנה- בודד מנתח האפשר במידת) ומתמחה
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 גידולים של ניתוחים דחית לשקול יש עדיין כאשר ,אונקולוגיים ניתוחים לדחות לא היא ההמלצה

 :מתון אופי בעלי
 
 
 

 Head and Neck Cancer (HNC) :לדחות אין אותם הניתוחים רשימת

 

negative HPV SCC 

 .מאוחרת אבחנה או קשה מחלה עם – HPV positive .האויר לנתיב סכנה עם אלה בעיקר

failure RT/chemoRT after recurrent HNC 

 Thyroid 

carcinoma thyroid Medullary ,Anaplastic 

mets entified id or susp. with PTC 

neoplasms/ lesions follicular cm(4>( Large 

 active with PTC Recurrentprogression disease of n 

declining function renal with Parathyroidectomy 

surgery requiring base Skull 

carcinoma duc gland Salivary  

Skin melanomatous advanced stage 

 merkel ,melanoma – cancer Skin  

.)orbits as such( areas critical in BCC SCC, cancers 

 :לדחות לשקול יש אותם ניתוחים

melanoma Some ,METS without PTC risk Low – 30  ימים 

 PTC, stable ,nodule thyroid benign compromise(, airway w/o( Goiter – 30-90 ימים

lesions salivary benign function, renal stable with parathyroidectomy 

 

 החלטה לפי מקרה )לא רק סרטן(  

DL/biopsies 

Mastoidectomy for chronic otitis media/ cholesteatoma  

Tonsillectomy and adenoidectomy children for severe OSA  

Cochlear implant for child  
 

 :בקהילה 7

 פניות לסנן מהמזכירות לבקש .פרונטאליים מפגשים שניתן ככל להפחית עדיף .א 

 של תשובות) שאפשר במקרים טלפוני מענה לתת לנסות .דחופות לא פניות לדחות/ולבטל

 ,מוכרים בחולים תסמינים לגבי התייעצויות ,ניתוח אחרי שגרתי מעקב ,שנשלחו בדיקות

  '(.וכו כרוניים מרשמים חידוש

 עם מגע/ל"מחו חזרה ,נשימתיים תסמינים ,חום לגבי למרפאה הנכנס הפציינט של סינון .ב 

 שיכולים מאפיינים עם פציינט של למרפאה סהכני לאפשר לא .מבודד/חולה/חשוד
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 אין אם .בקופות הגדולים בסניפים שנפתחים סינון למרכזי להפנות אלא לקורונה להחשיד

 את לצייד יש – נשימה דרכי של תסמינים ישנם זאת ובכל מחשידים תסמינים מקבץ

  .אף-פה במסכת המטופל

 י"ע הקבלה מדלפק הפונים תא להרחיק .כפפות ,אף-פה במסכת המזכירות את לצייד .ג 

 .זכוכית/פרספקס מגן ,כסאות שורת ,סימון סרט

 מאוד מוגבל) רפואה-טלה שירותי – המתאימה הפלטפורמה וקיימת שאפשר היכן .ד 

 (.ג"אא ברפואת

 .הבדיקה לצורך רק מהמטופל המסכה את להסיר   טיפתי מיגון פרונטאליים במפגשים .ה 

 איתם וחוזר בא שהרופא הבגדים ולא יעודיים עבודה בגדי להיות צריך רופא של לבוש .ו 

 . הביתה

 .פתוחים חלונות עם מאוורר בחדר לעבוד להשתדל .ז 

 טבליות – חיטוי חומרי נרכשו/שסופקו ככל) גבוהה בתדירות דלת ידית/משטחים לחטא .ח 

 שהמטליות בטוח לא .קלינל/אנטיגון כגון וירוסים גם שמנטרלות ייעודיות מטליות ,כלור

 (.וירוסים נגד הגנה  מספקות בסופר שמוכרים בקטריאליות יהאנט הרגילות

 '(וכד N95  מסיכת) אירוסולי מיגון עם רק בדיקה .ט 

 '(.וכו אוזניים מכשירי ,אף ספקולום) בהם משתמשים שאנחנו מכשירים היטב לחטא .י 

 .פוטנציאליים נדבקים/קורונה חולי של מצבם להחמיר עלול סיסטמיים סטרואידים מתן .כ 

  .כללי באופן בתרסיסים בשימוש חשש יש

 לייצר אפשר סיכונים ניהול מבחינת) .בקהילה אנדוסקופית בדיקות  בביצוע  להמעיט יש .ל 

 אנדוסקופית בדיקה מביצוע להימנע יש אלו קורונה שבימי שמסביר משפט של טמפלייט

 ארוסולי במיגון תבוצע היא אנדוסקופית בדיקה בביצוע הכרח יש באם (.דחופה שאינה

 תבוצע ריריות מערבת אינה אשר בקורונה להדבקות חשד ללא לחולה ג"אא בדיקת  .מלא

 .וכפפות כירורגית מסיכה באמצעות

 מנת על (עור תבחיני ,חיוניות לא דם בדיקות ,CT ,צילומים) עזר לבדיקות הפניה להמעיט .מ 

  .שלנו הקולגות בסיכון להמעיט

 

 

  .בנפרד יפורסם לטרכאוטומיה שנוהל, לציין

 

 



 

 

 בישראל וצוואר ראש ומנתחי וגרון אוזן אף רופאי איגוד

 6100444-03 .טל .גן-רמת 35 בוטינסקי'ז 'רח (י"הר)  ישראל רופאי להסתדרות שייך

 זמר -לנדאו 'דר  eranealon@gmail.com אלון 'דר dankap@bgu.ac.il -קפלן 'פרופ :קשר יצירתל

talilan@hadassah.org.il 

 

 

 

 מקורות

 

1. https://www.entnet.org/content/academy-supports-cms-offers-specific-nasal-policy 

2. Guidance for ENT during COVID-19 pandemic. ENT UK at the Royal college 
of Surgery of England 

3.  https://www.entuk.org/tracheostomy-guidance-during-covid-19-pandemic 

4. ARS recommendations during COVID-19 pandemic 

5. Stanfors Guidelines During COVID-19 pandemic. Stanford University School 
of Medicine 20/03/2020 

6. Zou L, Ruan F, Huang M, et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory 
Specimens of Infected Patients. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1177-
1179. doi: 10.1056/NEJMc2001737. Epub 2020 Feb 19. 

7. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface 
Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 
2020 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMc2004973. [Epub ahead of print] 

8. https://en.radiofarda.com/a/loss-of-sense-of-smell-among-iranians-coinciding-with-

coronavirusepidemic/ 30478044.html 

9. Chan J et al. Practical Aspects of Otolaryngologic Clinical Servises During the 
2019 Novel Coronavirus Epidemic 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בישראל וצוואר ראש ומנתחי וגרון אוזן אף רופאי איגוד

 6100444-03 .טל .גן-רמת 35 בוטינסקי'ז 'רח (י"הר)  ישראל רופאי להסתדרות שייך

 זמר -לנדאו 'דר  eranealon@gmail.com אלון 'דר dankap@bgu.ac.il -קפלן 'פרופ :קשר יצירתל

talilan@hadassah.org.il 

 

 


