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 חבריקר,



81הודעה מספר  -בחירות  לאיגוד המיקרוביולוגים והביוכימאים הנדון:



ביום שהתקיימו והביוכימאים  המיקרוביולוגים לאיגוד הבחירות תוצאות להלן

.91/2/4192



 מספר קולות מועמדים לבחירה מקום עבודה


משרדהבריאותירושליםבי"חרמב"ם
נופינסרין

 יובל גפן
בדראנהעאדל

7
36 
9

יקטרינהפיבניקביתחוליםהעמק
פינסקראסתי
 שמאי סורין

חביבדאללהסמיר
שישובאוקסנה
 אבו עטא גמאל

סגס דנה

1
21
45 
94
91
54 
54 

אפשטייןאוריתביתחוליםבלינסון
 וייס חנה
דדוןענבל

 חלבי אביה
שרותהטיקר
גטשטייןעמליה

עדנירחל
אגמיאורית
כץרודולפו

 עידן-פסטרנק דב
בראל יפעת

42
81 
41
34 
41
47
24
22
1
85 
41


ביתחוליםהשרוןפ"ת

 עטילי פאחר
שטיינרדוד

11 
91

 אור זייצר שרהבי"חתלהשומר–משרדהבריאותירושלים
ליאורהרגב

סימוביץאולגה
מילרלירון

54 
91
1
44





 מספר קולות מועמדים במרחב סוג קלפי
רחובות+הנגבלאיםגמ

 קלפיות 1
 טננבאום חיים
טננבאוםאוה

חאיקדני
גיאתיהודיתה

ג'ידעמאיר

8 
1
4
1
1

פוקספרלוחיפה+עמקיםצפוני+עמקיםגמלאים
 נדלר מיכל

2
8 



  מועמדים במרחב סוג קלפי
פרהםשירהים-ראשוןלציון/חולוןבתמקבצים

 צירולניק יליסבטה
9
4 

 







.להלןציריועדתהבחירות



בכבודרב,

אמירירון

יו"רועדתהבחירות











 בחירות לאיגוד המיקרוביולוגים -רשימת צירים 

 מקום עבודה שם ומשפחה מספר
ביתחוליםברזילי-משרדהבריאותירושליםחידריאןאתי9

בי"חנהריה-משרדהבריאותירושליםאיברהיםאגא4

בי"חרבקהזיו-הבריאותירושליםמשרדסאדריוסף2

אוניברסיטתבןגוריוןרחליוספי2

4
1
7
1
1

91

אסתראדמון

מוניקהנויהויז
גרנדנטליה

בזרסקיאלינה
אבואחמדלואי

יונסעינת

ביתחוליםסורוקה

99
94

סרדהמוניקה
חןשדות

ביתחוליםמאיר

92
92

ברגרבתיהאסתר
שוורץהרריארנה



בי"חוולפסון-הבריאותירושליםמשרד

ביתחוליםבניציוןחאג'יתארוות94

91
97

הברמוניקה
דיזיצרשרה

ביתחוליםכרמל

ביתחוליםרוטשילדמנשהאוףדוד91

ברקוביץביאטריס91


טכניון

41
49
44

טננבויםגלילה
קוצנקוטטיאנה

יובלגפן

ביתחוליםרמב"ם

42
42

גורדוןג'ני
הגרינברגמאי

קופתחוליםחיפההנהלתמחוזחיפה

44
41

מושלעופר
ליסהלאהנוה

האוניברסיטההעברית

47
41
41

בןשלמהאירית
איבגיחפציבה
רפאלמבורך

ביתחוליםשעריצדק

21
29
24
22
22

וזאנהאלינה
חיעםאסתר
חכיםעימאד
לוינזוןליאוניד
סמואלשמחה

ביתחוליםהדסה

משרדהבריאותירושליםמכוןלביקורתותקניםמזרחידפנה24

משרדהבריאותירושליםמעבדותמרכזיותעקאדפואד21

וטרינרימשרדהחקלאותמחקרבאוםמרים27

 





קופתחוליםירושליםהנהלתמחוזירושליםניסטנפוברשולמית21

משרדהבריאותירושליםבי"חפוריהאביפרץ21

קופתחוליםטבריהטחוהויקר21

ביתחוליםלילדיםשניידרבןאסףענת29

מרכזפלסנשטייןפ"תאלחררמויאללילך24

22
22

סטאחיצבי)דבורה(
ברחייםעדינה

משרדהבריאותירושליםבי"חאסףהרופא

24
21

מושיאשוילייעקב
קרמרחיימוביץהילה

ביתחוליםקפלן

27
21
21
41
49
44

בההסלימןכ
נרינסקירונית
עידן-פסטרנקדב

וייסחנה
בראליפעת
חלביאביה

ביתחוליםבלינסון

ביתחוליםהשרוןעטיליפאחר42

42
44
41

כהןסעיד
רוזנטלאסתר
אורזיצרשרה

ביתחוליםתלהשומר

47
41
41

אבועטאגאמל
שמאיסורין
סגסדנה

ביתחוליםהעמק

11
19
14

אואדעיעזר
חנוךתמר

עמרםאסנת

מכוןויצמןלמדע

אוניברסיטתבראילןזרחיןנילי12

12
14

אולגהברקנוב
קלאפררונן

קרןמחקריםפיתוחתשתיות

משרדהבריאותירושליםבי"חהלליפהעתמאנהעבדאלחליב11

17
11

מירידותן
עמיחידינה

אוניברסיטתתלאביב

11
71

סלפוקורובמיכאל
צדוקמשה

מגןדודאדום

79
74
72
72

ורהברקוביץ
גריגוריאןלודמילה

דוננפלדשרה
מזעקירוזה

מעבדהמרכזיתמירהברק

משרדהבריאותירושליםגזברותאזוריתתלאלוןטל74
אביב

71
77
71

שלוםאוהד
רוביןמאיריפה

כץבןציון

עיריתתלאביבמת"ש

הרצפלד,–חוליםקופת–בתיחוליםסלעמרגו71
יוספטל,ביתלוינשטיין



בארשבע,מחוזדןפ"ת,–קופתחוליםשטיימץאליקה11
מחוזתלאביב,מחלקתאספקה,מרכז,

מכוןמור,קופתחוליםב"שהנהלתמחוז
הנגב,מעלות,

חיפה,באר–לשכתהבריאותהמחוזיתרחלירום19
שבע,באריעקבועמקיםצפוני



מרחבחיפהרדרוריתסע14

מרחבתלאביביעלצייג12

מרחבירושליםגאנםפואד12

מקבץדרוםשמעוןהדי14

מקבץמרכזבירנבאוםמרים11

מקבץצפוןעלאאדיאב17

מקבץהשרוןשמשיהודית11

מקבץראשוןלציון/חולון/בתיםצירולניקיליסבטה11

גמלאים-רוןהשרון+נתניה+שומגלסיצחק11

-חולוןבתים+ראשוןלציון+לודרמלהצונגאסתר19

גמלאים

14
12
12

דפנילאה
פישרפאולה
גולנזראסתר

גמלאים-ירושלים

גמלאים-רחובות+הנגבטננבאוםחיים14

גמלאים-חיפה+עמקיםצפוני+עמקיםמיכלנדלר11






