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שלמה וינקר בנושא איבחון יתר בהמשך לכתבה ’ ראיון של פרופ - , אורלי וגיא10ערוץ  .3
מ'ישראל היום' 

81225701921522https://www.facebook.com/177621142281988/videos/11/ 
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על כנס ואסקו דה  Doctorsonlyכתבה  .6
  /http://doctorsonly.co.il/2016/09/115482 גאמה

  

המיותרות ראיון של אמנון להד על הבדיקות  - , הכל כלול10ערוץ  .7
http://m.nana10.co.il/Article/1216268?sid=120 
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על המשבר ברפואת  Doctorsonly וב ynet, בידיעות אחרונותכתבות  .10

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4891681,00 המשפחה 
  

על המשבר ברפואת המשפחה  כיכר השבתכתבה באתר  .11
http://www.kikar.co.il/216407.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=nN0p3WvljgU&feature=youtu.b המשפחה 
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he/Tachi.aspx?BackTo=2215 
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 .co.il/Article.aspx?ArticleId=75479http://www.sponser הבריאות בכנסת 
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