משתתפי מפגש מתאמי צפון 25.2.19
תפקיד

כתובת מייל

ישוב

מס' נייד

אורי נחמיה

מנהל ישוב ומקדם בריאות

אורית תמיר

מנהלת מדור בריאות

אחלאם חמיס

מקדמת בריאות מחוז חיפה

איאת סלאמה

יועצת למעמד האישה

אן בר דב

מקדמת בריאות נפת צפת

ג'ורג'ית מח'ול

מקדמת בריאת נפת עכו

גליה להב

מקדמת בריאות נפת כנרת

גלינה אמדור

מתאמת בריאות

דאוד סיף

מקדם בריאות ינוח-ג'ת

Dauds0348@gmail.com

דר' היבי חאלד

מקדם בריאות מ.א עמק יזרעאל

Khaled.hibi@yahoo.com

050-6975167

דר' מאיה בוטארב

סגנית רופאת מחוז ורופאת נפת
נצרת
רופאת מחוז צפון

mayab@zafon.health.gov.il

050-62343802

דר' מילכה דונחין

יו"ר רשת ערים בריאות

Michal.CohenDar@zafon.health.gov.il
milka@hadassah.org.il

050-7874077

דר' נועה די-קסטרו

רופאת נפת כנרת

noad@zafon.health.gov.il

050-6243010

דר' סיהאם כעכוש עטמנה

מנהלת מחלקת בריאות

drsiham62@gmail.com

052-5639391

באקה אל גרבייה

חסן היב

מנהל מחלקת שפ"ע

handas-9@maltar.co.il

050-4076090

מעלות תרשיחא

לילך מלוויל

מחלקה לקידום בריאות

מדלין גריפאת

מתאמת בריאות

מוחמד דלאשה

מקדם בריאות

דר' מיכל כהן דר

mulreches@gmail.com

054-5743720

ערב אלעראמשה

oritt@galil-elion.org.il

050-6315826

מ.א .גליל עליון

ahlam.khmis@lbhaifa.health.gov.il

054-2035001

חיפה

ayat50@walla.com

054-7636333

כפר ירכא

annb@ zafon.health.gov.il

050-6248972

צפת

georget.zreik@zafon.health.gov.il

052-6883449

נפת עכו

Galia.lahav@zafon.health.gov.il

050-7717726

tashti-7@maltar.co.il

050-4076291

מעלות תרשיחא

052-7562774

ינוח-ג'ת
כאבול
מחוז צפון
מחוז צפון

משרד הבריאות

lilach.melville@gmail.com
Madeleine.smif@gmail.com

054-6623723

זרזיר

msd1983@hotmail.com

052-4498012

בועיינה נוג'ידאת

שם פרטי ומשפחה

תפקיד

כתובת מייל

ישוב

מס' נייד

מירב קובריגרו

מקדמת בריאות ,עיריית חיפה

meravc@haifa.muni.il

052-5853320

חיפה

נג'אח ג'בארין

מתאמת בריאות

njbareen@gmail.com

050-2040529

אום אל פחם

נג'לא סואעד

מקדמת בריאות מ.א .משגב

najla@misgav.org.il

052-3898601

מ.א משגב

נוהא קעאדן

קידום בריאות

nohhaa2810@gmail.com

052-8775293

באקה אל גרבייה

סלאם רחאל

מקדמת בריאות

Salamrahal83@gmail.com

054-6645983

בטוף

סמירה אברהים

יועצת לקידום מעמד האישה
ומתאמת סמים
מנהל אפשריבריא

Sameira60@gmail.com

052-5183027

סאג'ור

addey@turan.muni.il

050-6690312

טורעאן

עופרית וינברגר

מנהלת אגף צעירים ונוער
ומתאמת בריאות
דיאטנית אזורית

ofrit@afula.muni.il

050-8912121

עפולה

Einat.levari@zafon.health.gov.il

050-7760128

מחוז צפון

עמית אבני

מנהל מחלקת ספורט

sport@kt.matnasim.co.il

052-8980022

כפר תבור

פדא סעדיה

מתאמת בריאות

Fedaa-sadi@hotmail.com

052-4455454

בסמת טבעון

פדוה דבור
רולא חטיב

מזכירת המועצה ומתאמת
בריאות
מקדמת בריאת נפת נצרת

fadwad10@gmail.com

050-2105796

בית ג'אן

rula.khateeb@zafon.health.gov.il

050-6248977

נפת נצרת

רנה עאמר

מקדמת בריאות

R3n6a87@gmail.com

054-9008687

כפר ג'וליס

שני ברזילאי

דיאטנית מחוזית

Shani.barzilay@ zafon.health.gov.il

050-6243790

מחוז צפון

תחיה קרבטרי

רשת ערים בריאות

tehiacrab@gmail.com

052-5271133

רשת ערים בריאות

תניא מקרוב

מנהלת אגף קיימות ופרויקטים

taniam@nallit.org.il

053-7662087

נצרת עילית

עדי עדוי

עינת לב ארי

