י"א באדר ,התשע"ח
 61פברואר 6972
אסמכתא72182772 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)
לכבוד
ד"ר מסעד ברהום
מנהל המרכז הרפואי לגליל
שלום רב,
הנדון :עדכון הרכב ועדת הלסינקי  -המרכז הרפואי לגליל
מכתבך 6972-9996-88 :מיום 226272
הריני מאשר עדכון הרכב ועדת הלסינקי במרכז הרפואי לגליל כדלהלן:
ד"ר אירית וייסמן
פרופ' בלה גרוס
ד"ר צבי שלג
ד"ר אחמד מוגרבי
פרופ' יעקב בורנשטיין
ד"ר מזיד פלאח
ד"ר שפרה סלע

-

ד"ר יחיאל שוויד
ד"ר נאסר גטאס
ד"ר אורי פורשנר
פרופ' אמיתי ביקל
ד"ר אלכסנדר שטורמן
ד"ר הדסה גולדברג
ד"ר איילה שי

-

מנהלת היחידה לנפרולוגית ילדים
מנהלת המחלקה לנוירולוגיה
סגן מנהל המרכז הרפואי
מנהל המחלקה פנימית ד'
מנהל המחלקה לנשים ויולדות
מנהל מכון מחקר
מנהלת המעבדה לבקטריולוגיה
ומעבדת מחקר (גמלאית)
מנהל המחלקה לכירורגית ילדים
מנהל המחלקה פנימית ב'
מנהל בית-מרקחת
מנהל היחידה לכירורגיה אמבולטורית -
מנהל שירות אקו-לב
מנהלת המכון האונקולוגי
המכון האונקולוגי

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות
ת.ד 7711.ירושלים 07979
mmancal@moh.health.gov.il
טל 20-7221025 :פקס20-7877525 :

-

יו"ר הוועדה
מ"מ יו"ר הוועדה
נציג הנהלה
נציג הנהלה
חבר ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
חברת ועדה
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ד"ר אוהד רונן
ד"ר דני גליקמן
פרופ' ציפורה פליק-זכאי
הרב ישעיהו מייטליס
הרב יוסף ישר
הרבנית נחמה ישר
עו"ד מאיר דואק
עו"ד תמי ברק
עו"ד הראל טיקטין
השופט (בדימ') פארס פלאח
השיח' אמין כנעאן

 מנהל יחידת ניתוחי ראש וצוואר מנהל שירות זיהומים ילדים -מנהלת המכון לגנטיקה של האדם

-

חבר ועדה
חבר ועדה
חברת ועדה
נציג ציבור
נציג ציבור
משקיפה
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור

ועדת הלסינקי תפעל בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ"א-
 , 7029ועל תוספותיהן ותיקוניהן העדכניים ,ובהתאם לנוהל העדכני לניסויים רפואיים בבני
אדם.
בכבוד רב,
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנכ"ל

העתק:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל המשרד
ד"ר אירית וייסמן ,יו"ר ועדת הלסינקי ,המרכז הרפואי לגליל
ד"ר קתרין אלה ,מנהלת המחלקה לניסויים קליניים ,משרד הבריאות
ד"ר מרים כהן-קנדלי ,מנהלת בקרה ניסויים קליניים ,אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
גב' שרון סבתי ,מזכירת ועדת הלסינקי ,המרכז הרפואי לגליל
מר ארול חכים ,מתמחה ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
גב' מירה גבאי ,לשכת המשנה למנכ"ל ,משרד הבריאות

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות
ת.ד 7711.ירושלים 07979
mmancal@moh.health.gov.il
טל 20-7221025 :פקס20-7877525 :

Associate Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il
Tel: 20-7221025 Fax: 20-7877525

