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 הכי טובים שיש  ברפואה 

למי לפנות  יש 

לא צריך להכיר מישהו שמכיר  .ינטרנטאלא צריך לגלוש ב .צריך פרוטקציותלא 

.  כל מה שצריך הוא הרשימה הזו .מישהו כדי להגיע לרופא טוב

. תיהיו בריאים והעיקר  –אותה לעת צורך שמרו 

 

מייצגת נאמנה את מיטב , שהעבודה עליה ארכה חודשים ארוכים, הרשימה הבאה

  29.3.2010 -במעריב עיתון פורסמה ב  ,רופאי ישראל המעולים בתחומם

 (' ב'-א השמות מופיעים בסדר)

  כימותרפיה – אונקולוגיה

 מנהל היחידה לדרכי העיכול , מומחה לגידולים במערכת העיכול –דן אדרקה ' פרופ

 03-6489956: טלפון . תל השומר , וי שיבאבמערך האונקולוגי במרכז הרפ

 מנהלת המכון האונקולוגי במרכז הרפואי , מומחית לסרטן השד –נועה בן ברוך אפרת ' דר

 08-9441975: טלפון , קפלן

 מנהלת היחדיה לאונקולוגיה , מוחית לגידולי ריאה ולרפואה פנימית  –מיה גוטפריד ' דר

  09-7471488, של הריאה במרכז הרפואי מאיר

 מנהל מחלקת כימותרפיה במרכז הרפואי , מומחה לכימוטרפיה  –ניסים חיים ' פרופ

 . 04-8543003, ם"רמב

 במרכז דוידוף מנהל המכון האונקולוגי, מומחה לאונקולוגיה, אהרון סולקס' פרופ ,

  03-9377940: 'טל. ת"פ, בלינסון

 אביב -מרכז הרפואי תל, מנהל המערך האונקולוגי, מומחה לסרטן השד, משה ענבר' פרופ

  03-9673494: 'טל( איכילוב)

 ירושלים, הדסה, מנהלת המחלקה האונקולוגית, מןמחית לסרטן השד, תמר פרץ' פרופ .

  02-6777825: 'טל

 מנהלת היחידה לסרטן השד במרכז הרפואי , מומחית לסרטן השד –בלה קאופמן ' דר

  03-5302988: טלפון . תל השומר, שיבא

 03: טלפון , מומחה המכון האונקולוגי במרכז הרפואי מאיר –ך קליין ברו' פרופ-

9247611 . 

 תל , שיבא, מנהל המערך האונקולוגי, מומחה לאונקולוגיה כללית, רפאל קטן' פרופ

 03-5302064: 'טל. השומר
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 סגן המכון האונקולוגי ומנהל מכון , מומחה למנלומה ולסרטן העור –יעקב שכטר ' דר

 . 03-5304907: טלפון . תל השומר, במרכז הרפואי שיבא אלה למלנומה 

 

 

רדיותרפיה   –אונקולוגיה 

 לרדיותרפיה במרכז הרפואי ' מנהל היח, מומחה לסרטן האשכים –מרק ויגודה ' דר

 02-6777825: טלפון , הדסה

 גידולי הערמונית ומערכת העיכול, מומחה לרדיותרפיה אונקולוגית –צבי סיימון ' דר ,

 03-7644444, תל השומר, מכון הקרינה במרכז הרפואי שיבאמנהל 

 ח בילינסון"במרכז דוידוף שבבי' מנהל היח, מומחה לרדיותרפיה   -אייל פנינג ' פרופ , 

03-9377960 

 תל , רדיותרפיה במרכז הרפואי שיבא ' מנהל היח, מומחה להקרנות  –רפאל פפר ' דר

 . 03-5304916. השומר

  מנהל המכון האונקולוגי במרכז רפואי , מומחה לרדיותרפיה –אברהם קוטן ' פרופ

  04-8543206, ם "רמב

 מנהל מכון הקרינה במרכז הרפואי תל אביב, מומחה להקרנות –בן קורן ' פרופ , 

o 03-6947285   .

 

 

  אונקולוגיה ילדים

 מנהלת המחלקה , מומחית לסרטן העצמות והדם ––מרים בן הרוש ' פרופ

, ם"ח רמב"ח לילדים מאייר שליד בי"וגית ילדים וסגנית מנהל בילהמטולוגיה אונקול

 04-8542502: טלפון 

 מנהל אשפוז , מומחה לגידלי מוח ועצמות בילדים ולמחלות גושה –איין כהן ' פרופ

 . 03-9253766, יום אונקולוגי במרכז שניידר לרפואת ילדים

 מחלות ממאירות , םמומחה לאונקולוגיה והמטולוגיה בילדי –גידי רכבי ' פרופ

מנהל מרכז חקר , גידולי המוח וסרטן הדם, טיפולים חדשניים בסרטן, בילדים

 . 03-5303037, תל השומר, הסרטן במרכז הרפואי שיבא

 ממאירויות המטלוגיות ' מנהלת יח, מומחית ללוקמיה בילדים –בתיה שטרק ' פרופ

 . 03-9253766, במרכז שניידר לרפואת ילדים
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  אורולוגיה

 מנהל האגף , מומחה לכירורגיה אונקולוגית של דרכי השתן, ק בניאל'ג' פרופ

  03-9376563:'טל. ת"פ, בלינסון, האורולוגי

 מומחה לאורולוגיה אונקולוגית וגידולי מערכת המין והשתן', אילן ליבוביץ' פרופ ,

: 'טל. סבא-כפר, ח מאיר"בי, מנהל המחלקה האורולוגית, כולל אורולוגיה שחזורית

09-7471557 

 מנהל מחלקה אורולוגית, כללית ואונקולוגית מומחה לאורולוגיה, אריה לינדנר' פרופ 

 . 908-977940: 'טלבמרכז הרפואי אסף הרופא 

 לפריון הגבר במרכז הרפואי שיבא' מנהל היח, מומחה לפריון הגבר –ר 'יגאל מדג' דר ,

 . 03-5302804 –טלפון . תל השומר

  מומחה לאורולוגיה אונקולוגית ובעיות הערמונית השפירה  –פרופ חיים מצקין

 . 03-6973265, מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי תל אביב, והממאירה

 ם"רמב, מנהל המחלקה האורולוגית, מומחה לאבני כליה, יקטשמעון מר' פרופ ,

  04-8541891: 'טל. חיפה

 ח בני "בי, המחלקה האורולוגיתמנהל , מומחה באורואונקולוגיה, עופר נתיב' פרופ

  04-8359524-3: 'טל. חיפה, ציון

 מנהל השירות האנדואורולוגי במרכז הרפואי , מומחה לאבני כליה –מריו סופר ' דר

 . 03-6973265, תל אביב 

 מנהל המחלקה האורולוגית, מומחה לניתוחי בלוטת הערמונית, ודהפדוב ' פרופ ,

  02-6776874: 'טל. ירושלים, הדסה

 מנהל המחלקה , של שלפוחית השתן מומחה לגידולים ושחזורים, יעקב רמון' פרופ

 03-5302221: 'טל. השומר-שיבא תל, האורולוגית

 

 

  אורולוגיה ילדים
ח דנה "בבי מנהל היחידה לאורולוגיה ילדים, מומחה לאורולוגית ילדים, חיים-ר יעקב בן"ד

  03-6974939: 'טל. א"ת, איכילובב

. ת"פ, מרכז רפואי רבין, מנהל המערך האורולוגי, מומחה לאורולוגיית ילדים, ס ליבנהפנח' פרופ

  03-9253347: 'טל. ת"פ, שניידר, מנהל מרפאת אורולוגיה

לאורולוגיית ' מנהל היח, מומחה לניתוחי שיקום במערכת השתן בילדים –יחזקאל לנדאו ' דר

 02-6776538, ילדים במרכז הרפואי הדסה
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מנהל המחלקה , אורולוגיה אונקולוגית ושחזורית, מומחה לאורולוגיה  –ב קנטי יעק' פרופ

 . 08-6400421, 08-6284747. ח סורוקה"האורולוגית בבי

 

 

 אורטופדיה

 1.במרכז ' מנהל מחלקה אורתופדית א, מומחה לרפואת ברכיים וכתף -ר גבריאל אגר"ד

 08-9779433, הרפואי אסף הרופא

 2.איכילוב, מנהל המחלקה האורטופדית, מומחה להחלפת מפרקים, שמואל דקל' פרופ ,

.  03-6974727: 'טל. א"ת

 אסף , מנהל המחלקה האורטופדית, מומחה לבעיות ברכיים ומפרקים, נחום הלפרין' פרופ

  08-9779432: 'טל. הרופא

 מנהל המחלקה , מומחה להחלפות פרקים ולניתוחי כתפיים -גרשון וולפין' פרופ

 .04-9107740, נהריה, בבית החולים גליל מערביהאותופדית 

 לכירורגיית כף היד  מנהלת המחלקה, מומחית לכירורגיית כף היד -ר בתיה יפה"ד

 .035302014, 03-6401234, תל השומר, והיחידה למיקרוכירורגיה במרכז הרפואי שיבא

 

 02-6777111: 'טל. ירושלים, הדסה, מנהל המחלקה האורטופדית, מאיר ליברגל' פרופ . 

 

 מנהל היחידה לכירורגיה של הכתף במרכז , מומחה לבעיות כתף -ר גבריאל מוזס"ד

 .03-6973920, הרפואי תל אביב

 03: 'טל. א"ת, איכילוב, מנהל היחידה לאורטופדיה אונקולגית, יצחק מלר' פרופ-

6974688   

 מנהל המחלקה, מומחה בכירורגיה של הקרסול וכף הרגל, מאיר ניסקה' פרופ 

   09-7472568: 'טל. סבא-כפר, מאיר, האורטופדית

 04-8370969: 'טל. חיפה, ם"רמב, מנהל החטיבה האורטופדית, מיכאל סודרי' פרופ  

 ח "מנהל המחלקה  האורתופדית בי, מומחה למפרקים וגידולים-משה סלעי' פרופ

 .03-9376163, בלינסון

 ת טראומה אורתופדית במרכז מנהל שירו, מומחה לטראומה אורתופדית-ר נחשון שזר"ד

 .03-7305901, ש"הרפואי שיבא תה

 

"( גב"ראו בקטגוריה  -ניתוחי עמוד שידרה * )
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  אורטופדיה ילדים

 מנהל המחלקה לאורטופדיה , מומחה לאורטופדיה ילדים, שלמה וינטראוב' פרופ

  03-6974525: 'טל. א"ת, איכילוב, ילדים ומעבדת הליכה

 מנהל המחלקה האורתופדית במרכז , לאורתופדיית ילדים מומחה -דן עטר' פרופ

 08-6460577, הרפואי סורוקה

 מנהל היחידה לאורטופדיה ילדים, מומחה לאורטופדיה ילדים, ר ליונל קופליוביץ"ד ,

 08-9779160: 'טל. אסף הרופא

  (אלרגיה)אימונולוגיה קלינית 

 מנהל , ארס דבורים וצרעותאלרגיה ל, מומחה ברפואת ילדים, ר ארנון גולדברג"ד

  09-7472568: 'טל. ס"מאיר כפ, היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית

 חיפה, בני ציון, מנהל המחלקה לאימונולוגיה ואלרגיה קלינית, ר אליאס טובי"ד .

  04-8359253: 'טל

 מנהל היחידה לאימונולוגיה . סבא-כפר, ח מאיר"מנהל בי, עמוס עציוני' פרופ

  04-8542369: 'טל. חיפה, ם"רמב, פדריאטרית

 טל. א"ת, איכילוב, מנהל היחידה לאלרגיה, מומחה לריאות, שמואל קיוויתי' פרופ' :

03-6973734  

 מנהל שירות לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה,מומחה לאלרגיה-ר מנחם רותם"ד ,

 04-6494104, תמה ואימונוגיה במרכז הרפואי העמקאס

 03-5302242. תל השומר, שיבא, ורטופד בכירא, יהודה שיינפלד' פרופ  

 ירושלים, הדסה, מנהל היחידה לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית, מאיר שליט' פרופ .

 02-6777111: 'טל

 יועץ בכיר ומנהל החינוך , מומחה לרפואת ילדים ואימונולוגיה -צבי שפירר' פרופ

 03-7528884, ש"תה,ח לילדים ספרא שבמרכז הרפואי שיבא"הרפואי בבי

 

 

( תורת ההורמונים)אנדוקרינולוגיה 

 מנהלת יחידה , מומחית למחלות עצם ומטבוליזם הסידן -צופיה איש שלום' פרופ

. 04-8542584, ם"למטבוליזם העצם והסידן במרכז הרפואי רמב

 מנהל המחלקה לאנדוקרינוגלויה במרכז , מומחה לאנדוקרינולוגיה -בנימין גלזר' פרופ

 02-6776599, הרפואי הדסה
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 רופא בכיר ברשיורת , מומחה לגידולים נוירואנדוקרינים-גרוסדוד ' פרופ

 .02-6777648, לאנדוקרינולוגיהבמרכז הרפואי הדסה

 יותרת המוח ובלוטת , יותרת הכליה,מומחה לאנדוקרינולוגיה  –גבריאל דיקשטיין  ר"ד

 .04-8359694, מנהל המכון האנדוקרינולוגי במרכז הרפואי בני ציון, התריס

 מנהל יחידת עצם, מומחה לבלוטת התריס ולאוסטיאופורוזיס -יאיר ליאל' פרופ ,

 .מטבוליזם וסידן במרכז הרפואי סורוקה

 מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה , וקרינולגיה ויתר לחץ דם'מומחה לאנד -נפתלי שטרן' פרופ

 .03-6973732, במרכז הרפואי תל אביב

 מנהל ,נדוקרינולוגיה ומחלות יותרת המוח ובלוטת התריסמומחה לא -אילן שמעון' פרופ

 .03-9377182, המכון לאנדוקרינולוגיה ולסכרת בבית החולים בלינסון

 רופאה בכירה במכון האנדוקרינולוגי , מומחית לאנדוקרינולוגיה -מן'ר קרן תורג"ד

 .03-6973732, במרכז הרפואי תל אביב

 

 ילדים–אנדוקרינולוגיה 

 מנהל היחידה  לאנדוקרינולוגיה בבית , מומחה לבלוטת יותרת הכליה -ברגזאב הוכ' פרופ

 04-8541757ם "החולים מאיר שליד המרכז הרפואי רמב

 מנהלת היחידה  , מומחית לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית –ר ירדנה טננבאום "ד

 .04-6494104. לאנדוקרינולוגיה בילדים במרכז הרפואי העמק

 מנהל המכון האנדוקרינולוגיה , לאנדוקרינולוגיה ולסוכרת  מומחה –משה פיליפ ' פרופ

 .03-9253282וסוכרת במרכז שניידר לרפואת ילדים 

 מומחה לאנדוקרינולוגיה לילדים ומנהל רשות המחקר במרכז הרפואי  –צבי צדוק ' פרופ

. 08-9441260, קפלן

 

  גרון-אוזן-אף

 ג במרכז "מנהל מחלקת אא, ולמומחה למחלות אזניים ומיתרי ק-יוסף אלידן' פרופ

 02-6776469, הרפואי הדסה

 רופאה בכירה במרכז הרפואי ,מומחית לראש וצוואר ולאונקולוגיה -ר אילנה דואק"ד

 04-8250350, כרמל

 מנההל , הפרעות שיווי משקל וסחרחורות, ג "מומחה לאא-ר מרדכי הימלפרב"ד

 03-6973433,א"המכון לשמיעה ולדיבור במרכז הרפואי ת

 ג במרכז "מנהלת מחלקת אא, מחית לניתוחי אוזנייםמו -קמינסקי-מיכל לונץ' פרופ

 .04-8359694, הרפואי בני ציון
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 ג "מנהל השירות האודיולוגי במעדך  אא,עצב השמיעהמומחה לגידולי  -ר בני נגריס"ד

 03-9376458, ח בילינסון"בב

 ג במרכז "לאא ג ראש וצוואר מנהל המחלקה"מומחה לאא-אן איב סישל'ז' פרופ

 02-6666445, הרפואי שערי צדק

 ג במרכז "מנהל מחלקת אא,מומחה לניתוחי ראש וצוואר -רפאל פיינמסר' פרופ

 03-9253755, ג במרכז שניידר לרפואת ילדים"הרפואי רבין ומערך אא

 דיבור ובליעה מומי ראש וצוואר ,מומחה להפרעות נשימה -יהודה פינקלשטיין' פרופ

 03-9305599,היחידה למחלות חך במרכז הרפואי מאיר מנהל, וחך שסוע

 ג "מנהל מחלקת אא, ראש וצוואר, מומחה לכירורגיה אונקולוגית -דן פליס' פרופ

 03-6973573,א "ניתוחי ראש וצוואר במרכז הרפואי ת

 שמיעה סחרחורת עצב הפנים , מומחה למחלות אזניים -יונה קורננברג' פרופ

צוואר ברכז הרפואי שיבא תל -ג וניתוחי ראש"ה אארופא בכיר במחלק, וטראומות

 03-5302242, השומר

 בלוטות הרוק והתריס מנהל השירות , מומחה לניתוחי ראש וצוואר -יואב תלמי' פרופ

 03-5303030, תל השומר, לניתוחי ראש וצוואר במרכז הרפואי שיבא

 

 

  גרון ילדים-אוזן-אף

 מנהל היחידה , פרעות מולדות וגנטיותג בילדים ולה"מומחה לאא -ר ארי דירוא"ד

 .03-6974517, ג  בילדים בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי תל אביב"לאא

 הקנה והגרון ואוטולוגיה, שיקום הקול, ג בילדים"מומחה לאא -מיכאל וולף' פרופ ,

 ,ג ומחלקת ניתוחי ראש וצוואר בילדים במרכז הרפואי שיבא"מנהל מחלקת אא

 03-5302203, השומר  תל 

 ג במרכז שניידר לרפואת "מנהל היחידה לאא, רופא בכיר באסותא -ר אייל רווה"ד

. 03-9253755, ילדים
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 גב

 מנהל היחידה , מומחה לניתוחי עמוד שידרה מזעריים, פשטייןיראובן ג 'פרופ

 09-7472590. סבא-כפר, מאיר, הארצית לניתוחי  עמוד שידרה

 לניתוחי עמוד השדרה במרכז הרפואי ' מנהל היח, ומחה לניתוחי גבמ –דוד הנדל ' דר

 .  02-6555999, 02-6555608, שערי צדק

 מומחה לעמוד השדרה ולניתוחים זעיר פולשנייםשל עמוד השדרה  –ישראל כספי ' דר

 . 09-7754300, ח שיבא תל השומר "בי, במערך האורטופדי 

 ח "המחלקה האורטופדית בימנהל , רהמומחה לעמוד שיד, יגאל מירובסקי ' פרופ

 08-9779437: 'טל. אסף הרופא

 מנהל מחלקה אורטופדית ב, ועמוד שדרה גב ניתוחי מומחה ל, ר יורם פולמן"ד ,'

 09-8618081, 04-6304738: 'טל. חדרה, ח הילל  יפה"בי

 03-764, מרכזים רפואיים אסותא, מומחה לניתוחי עמוד שידרה, יזהר פלומן' פרופ 

 מנהל יחידה לניתוחי , מומחה לעמוד שדרה צווארי וחוט שידרה, נחשון קנולר ר"ד

 03-5302650: 'טל: תל השומר, שיבא, המחלקה הנוירוכירוגית, עמוד שידרה

 04-9001000, ח גליל מערבי "מומחה לניתוחי עמוד שדרה בבי –נמרוד רחמימוב ' דר 
04-9107157 

 
 

 גנטיקה

 מנהל , גנטיקה וסרטן משפחתי , מומחה לרפואת ילדים –אורטרגר  –אבי אור ' פרופ

 03-6974704ח איכילוב "המכון הגנטי בבי

 מנהל השירקות הגנטי בביח , מומחית לרפאות ילדים ולגנטיקה רפאוית –לינה באטל ' דר

 .03-9377658, שניידר 

 מנהל המכון שמעון, מומחה לרפואת ילדים ולגנטיקה רפואית –צבי בורוכוביץ ' פרופ 

 04-8359694-5, וינטר לגנטיקה של האדם בביח בני ציון

  מנהל היחידה לאבחון טרום , מומחה לגנטיקה רפואית ולרפואת נשים  –פרופ יובל רון

 . 03-6974704, לידתי המכון הגנטי בביח איכילוב 

 מנהלת המכון לגנטיקה בביח , מומחית למחלות מיטוכונדריאליות –דורית לב ' דר

 .03-5028119, וולפסון 

 מנהלת היחידה לגנטיקה רפואית בביח , מומחית לגנטיקה רפואית –לוי -פרופ אפרת להד

 02-6555999, 02-6666435, שערי צדק 

  רופאה בכירה במרכז , מומחית לגנטיקה קלינית ורפואית  –פרופ ורדיאלה מיינר

 . 02-6776329, לגנטיקה רפואית בביח הדסה עין כרם
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  תסמונת גנטיות ומחלות , מומים מולדים, מוחה לגנטיקה רפואית –פרופ משה פרידמן

 . 03-5303060. תל השומר, מנהל מערך הייעוץ הגנטי במרכז הרפואי שיבא, תורשתיות 

 מנהל המכון הגנטי בביח , מומחה לגנטיקה רפואית ולרפואה פנימית –אלון פרס ' פרופ

   03-5303060. תל השומר , שיבא

 מנהלת המכון הגנטי בביח אסף , ומחית לגנטיקה ולרפואת ילדים מ –אורית רייש ' דר

 08-9779647הרופא 

 מנהל המכון הגנטי בביח בילינסון ובמרכז , מומחה לגנטיקה  –מרדכי שוחט ' פרופ

 . 03-9377658, שניידר לרפואת ילדים 

 מנהלת המכון הגנטי בביח העמק , מומחית לגנטיקה קלינית –סתווית שלו ' דר, 

 04-6495446 

 

  גניקולוגיה ומיילדות

 האישה בביח גליל מנהל האגף לבריאות , מומחה למחלות צוואר הרחם – יעקב' פרופ

  04-9107720, 04-9001790, מערבי 

 לנשים ויולדות  מנהל האגף, מומחה לגניקולוגיה כירורגית ואונקולוגית  –עוזי בלר ' פרופ

 02-6555999, 02-6555562, בביח שערי צדק 

 מנהל , מומחה לגניקולוגיה אונקולוגית ולכירורגיה אונקולוגית -רופ גלעד בן ברוךפ

 03-5302786, תל השומר , המחלקה לגניקולוגיה אונקולוגית בביח שיבא 

 נשים ויולדות בביח ' מנהל מח, מומחה למיילדות ולגניקולוגיה  –משה בן עמי ' פרופ

 . 04-6590204, פוריה 

 04-8359694-5, בביח בני ציון , מחה לגניקולוגיה ולמיילדות מו –אוהל גונן ' פרופ 

 03-6925653, מומחה לאורוגניקולוגיה בביח איכילוב –דוד גורדון ' דר . 

 לרפואת האם והעובר בביח ' מנהל היח, מומחה לסוכרת הריונית –משה הוד ' פרופ

 . 03-9377408, בילינסון 

 ףר החטיבה למיילדות .יו, יה ולמיילדות מומחה לגניקולוג –ניצר 'ארנון ויז' פרופ

 .08-6400828, וגניקולוגיה בביח סורוקה

 08-9441225, מומחה חטיבת נשים ויולדות בביח קפלן  –ציון חגי ' פרופ 

 מנהל האגף למיילדות , גניקולוגיה ופריון , מומחה למיילדות  –יוסי ליסינג ' פרופ

 . 03-6925603, וגניקולוגיה בביח ליס בביח איכילוב 

 מנהל מחלקה , מיילדות ומחלות נשים , מומחה לגניקולוגיה  –ארנון סמואלוב ' פרופ

 02-6555999, 02-6666656, להריון בסיכון גבוה בביח שערי צדק ' ליולדות והיח
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 מנהל היח, ר החברה הישראלית לרפואת האם והעובר"יו –מיכאל קופרמינץ ' פרופ '

 . 03-6925706בביח איכילוב , לאישפוז טרום לידה בביח ליס 

 מנהל האגף נשים ליולדות בביח , מומחה להריון בסיכון ולבעיות פריון –אייל שיף ' פרופ

 . 03-5440920תל השומר  , שיבא

 נשים ויולדות ' מנהל מח, מיילדות ופריון , מומחה לרפואת נשים  –אליעזר שלו ' פרופ

 .04-6494031, בביח העמק 

 

  פוריות –גניקולוגיה 

 להפרייה חוץ ' מנהלת היח, מומחית להפריות מבחנה ופוריות  –מרתה בירנפלד ' פרופ

 . 04-8250350, גופית בביח כרמל 

 מנהל היח, הפרייה חוץ גופית וניתוחים גניקולוגיים , מומחה לפריון  –שוקי דור ' פרופ '

 03-5235395, תל השומר , להפרייה חוץ גופית בביח שיבא

 מנהל מחלקת נשים ויולדות בביח הדסה , מומחה להפריות מבחנה  – נרי לאופר' פרופ 

02-6776425  

 להפרייה חוץ גופית במרכז ' מנהלת היח, מומחה להפריה חוץ גופית  –רן דוד  –לב ' פרופ

.  03-5028104, הרפואי וולפסון 

 צדק להפריה חוץ גופית בביח שערי ' מנהל היח, מומחה לפוריות  –אהוד מרגליות ' פרופ ,

02-6555999 ,02-6555045 

 02להפרייה חוץ גופית בביח הדסה ' מנהל היח, מומחה לפוריות  –אלכס סימון ' פרופ-

6777174 . 

 להפרייה חוץ גופית בביח ' מנהל היח, מומחה לגניקולוגיה ופריון –עמי עמית ' פרופ

 03-6925637, איכילוב 

 לפוריות ולהפרייה חוץ ' מנהל היח, פית מומחה לפוריות ולהפריה חוץ גו –בני פיש ' פרופ

 03-9377600, גופית בביח בילינסון 

 להפריה חוץ גופית בביח אסף ' מנהל היח, מומחה לרפואת נשים ופריון  –רון אל ' פרופ

 . 08-9778255, הרופא 

 

  אולטראסאונד –גניקולוגיה 

 לאולטראסאונד להדמיות ' מנהל היח, מומחה לאולטראסאונד  –ראובן אחריון ' פרופ ,

 03-5302890תל השומר , בביח שיבא 

 נשים ויולדות ' רופא בכיר במח, מומחה לסריקת מערכות עובר  –משה ברונשטיין ' דר

. 04-8542515, ם "בביח רמב
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 רופא בכיר במכון האולטראסאונד  , לאולטראסאונד מיילדותי  מומחה ל –אילן גל ' דר

 03-6925758, מיילדותי בביח איכילוב 

 ם "האולטראסאונד הגניקולוגי והמיילדותי של ביח רמב' מנהל יח –זאב ויינר ' פרופ, 

 04-8542515 . 

 האולטראסאונד בביח מאיר' מנהל יח, מומחה לאולטראסאונד  -רוני טפר  ' פרופ 

09-9572299      

 האולטראסאונד בביח הדסה ' מנהל יח, מומחה לאולטראסאונד  –שמחה יגל ' פרופ, 

02-5844406 . 

 לאולטראסאונד פולשני ' רופאה בכירה ביח, מומחית לאולטראסאונד  –נילי ינאי ' דר

 . 02-6777179בביח הדסה 

 לאולטראסאונד נשים ' מנהל היח, מומחה לגניקולוגיה ואולטראסונד  –אריאל יפו ' פרופ

 03-6925758, בביח איכילוב , ומיילדות 

 לרפואת עובר בביח ' מנהל היח, ד חודרני מומחה לאולטראסונ –שלמה ליפיץ ' פרופ

 . 03-5308116תל השומר , שיבא

 לאולטראסונד גניקולוגי ' מנהל היח, מומחה לגניקולוגיה ומיילדות –גוסטבו מלינגר ' דר

 .03-5028491, בביח וולפסון 

 לאולטראסונד בביח הדסה עין ' מנהלך היח, מומחה לאולטראסאונד  –ארי 'מיכאל נג' דר

 .02-6777179, כרם 

 נשים ויולדות בביח בני ' רופא בכיר במח, מומחה לסיקרת מערכות  –ישראל שפירא ' דר

 04-8359694-5, ציון

 

 

 (דרכי עיכול וכבד)גסטרואנטרולוגיה 

 מנהל מכון הגסטרו,מומחה לגסטרואנטרולוגיה ורפואה פנימית -אברהם אליקים' פרופ ,

 04-8542369: 'טל. חיפה, ם"רמב

 מנהל המרכז המשולב למניעת , מומחה למניעת סרטן במערכת העיכול -יר ארברנד 'פרופ

 .03-6974968, א"סרטן במרכז הרפואי ת

 מחלות מעי דלקתיות ומחלות , מתמחה באנדוסקופיה פולשנית-שמעון בר מאיר' פרופ

 .03-5302679, תל השומר, גסטרואנטרולוגימנהל המכון ה,דרכי מרה והלבלב, כבד

 לבלב , וושט, דרכי מרה, מחלות כבד, מומחה לגסטרואנטרולוגיה, הלפריןזמיר ' פרופ

, מנהל המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, ומחלות  דלקתיות של מערכת העיכול

 03-6974282. א  טל"ת, איכילוב



 

 

 

 

 39מתוך  12        29.3.2010 "מעריב"עיתון 

 

 09-9592555, למחלות עיכול וכבד במדיקל סנטרמומחה  -בן ציון נוביס' פרופ. 

 מנהל המערך , ילוי מוקדם של סרטן המעי הגסמומחה לג-ירון ניב' פרופ

 03-9377237, הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רבין

 מנהל היחידה לגסטרואנטרולגיה , לאולטרסאונד אנדוסקופי מומחה -משה סנטו' פרופ

 03-6974282: 'טל. א"ת, פולשנית במרכז הרפואי

 חראי לשירות ולהפרעות הא, מומחה למעי רגיז ולגסטרואנטרולוגיה -עמי ספרבר' פרופ

 .03-6970700, תפקודיות במערכת העיכול במרכז הרפואי סורוקה

 מומחה למחלות כבד וקיבה מנהל המכון הגסטרואנטרולוגי במרכז -איתן סקפה' פרופ

 .08-9779722, הרפואי אסף הרופא

 במרכז  גסטרואנטרולוגי מנהל המכון ה,מומחה לגסטרואנטרולוגיה -צבי פיירמן' פרופ

 .04-6222037, פואי הלל יפההר

 מנהל המכון ,לגסטרואנטרולוגיה ולמחלות כבד מומחה  -אלכס פיש' פרופ

 .08-6284747, לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי סורוקה

 מנהל מכון  למחלות דרכי העיכול והכבד ומחלות מרה במרכז  -פרד קוניקוב' פרופ

 .09-5453333, הרפואי מאיר

 
 

 

 ילדיםגסטרואנטרולוגיה 

 מנהל היחידה , בילדים ומבוגרים  מומחה לגסטרואנטרולוגיה -יורם בוינובר' פרופ

 03-5302883: 'טל. תל השומר, שיבא,ח ספרא "לגסטרו ילדים ומחלקת ילדים בבי

 ח דנה "מנהל מחלקת ילדים בבי, מומחה לגסטרואנטרולוגיה -שמעון רייף' פרופ

 .03-6974723,א"שבמרכז הרפואי ת

 מנהל המכון ,בילדים מומחה לתזונה ולגסטרואנטרולוגיה –נן שמיר רע' פרופ

 .03-9253673, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר לרפואת ילדים, לגסטרואנטרולוגיה

 

 

 גריאטריה

 מנהל , פסיכיאטריה ושיקום גריאטרי,מומחה לרפואה פנימית-ר אברהם אדונסקי"ד

: 'טל. תל השומר, שיבא, הגריאטרי המערךו' מחלקה גריאטרית ב

03-5303429 ,03-5400402 
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 המחלקה מנהל , מומחה לרפואה פנימית וגריאטריה-שעיהו בלוססקיר י"ד

 .03-9376818, הח בילינסון"לגריאטריה בבי

 מנהל מחלקה פנימית , מומחה למחלות פנימיות וגריאטריה-אריה בן יהודה' פרופ

 .02-6778594, במרכז הרפואי הדסה

 מנהל מחלקה גריאטרית, ומחה ברפואה פנימית וגריאטריהמ, ר יצהל ברנר"ד ,

 09-7471509, 09-7471003: 'טל. ס"כפ, מאיר, פנימית והיחידה לגריאטריה שיקומית

 רופא בכיר במחלקה הגריאטרית במרכז , מומחה לגריאטריה -ר יהודה ואן דייק"ד

 .02-6555760, הרפואי שערי צדק

 מנהל מחלקה , גריאטריהפנימית ו לרפואה מומחה -משה זוננבליק' פרופ

 02-6555168: 'טל. ירושלים, שערי צדק, גריאטרית

 מנהלת המחלקה , גריאטריה ואוסטופורוזיס, מומחית לרפואה פנימית  -ר שרי טל"ד

 08-9441474, הגריאטרית במרכז הרפואי קפלן

 ום מנהלת היחידה לשיק, מומחית לגריאטריה ומחלות פנימיות-דבורה ליברמן' פרופ

 08-6400513, גריאטרי במרכז הרפואי סורוקה

 א "מנהלת המערך הגריאטרי במרכז הרפואי ת, מומחית לגריאטריה -ר יפה לרמן"ד

03-6974074. 

 
 

 (ריאה)דרכי נשימה 

 

 סגן מנהל יחידת ריאות במרכז הרפואי , מומחה למחלות ריאה -ר יוחאי אדיר"ד

 04-8250350, כרמל

 מנהל  ,שיקום ויתר לחץ דם ריאתי,מאמץ ,ה למחלות ריאהמומח, יששכר בן דב' פרופ

 למחלות ריאה במרכז הרפואי שיבאהמכון 

 03-5302735: 'טל. תל השומר

 מנהל המרכז למחלות ריאה במבוגרים , מומחה למחלות ריאה -נוויל ברקמן' פרופ

 .02-6777783, במרכז הרפואי הדסה

 רץ נשימתי במרכז הרפואי מנהל טיפול נמ,מומחה למחלות ריאה-ר ברוך חן"ד

 .09-7471556,מאיר

 ר ועדת הלסינקי "יו,מומחה ברפואה פנימית ומחלות ריאה-ימרסל טופילסק' פרופ

 03-6973591, א"במרכז הרפואי ת' ורופא בכיר במחלקה פנימית ב
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 מנהל מחלקת , מומחה לרפואה פנימית ולמחלות ריאה -לר ישראל פריא"ד

 03-5028754: 'טל. חולון, לפסוןח וו"בי, ריאות במרכז הרפואי

 מנהל , וברונכולוגיה פולשנית  ריאה והשתלות מומחה למחלות -מרדכי קרמר' פרופ

 03-9377221: 'טל. ת"פ, בלינסון,ריאה המכון למחלות

 איכילוב, המנהל המכון למחלות ריא, מומחה לריאות, ר יהודה שוורץ"ד ,

 03-6973591: 'טל. א"ת

 
 

 

 דרכי נשימה ילדים

 מנהלת היחידה , מומחית לריאות ילדים ולסיסטיק פיברוזיס -חנה בלאו' רופפ

 .03-9253654, שניידר לרפואת ילדיםבמרכז  CF-למחלות ריאה ול

 מנהלת יחידת ריאות ילדים בבית , מומחית למחלות ריאה וילדים-לאה בנטור' פרופ

 .04-8543263, ם"החולים לילדים  מאייר שליד המרכז הרפואי רמב

 מנהל יחידת ריאות , מומחה לרפואת ילדים ומחלות ריאה בילדים -יעקוב יהב' ופפר

 .03-5302884, ח לילדים ספרא במרכז הרפואי שיבא תל השומר"ילדים בבי

 מנהל היחידה למחלות ריאה , מומחה לריאות ודרכי נשימה  -ר טומי שינפלד"ד

 . 02-6776305, בילדים במרכז הרפואי הדסה

 מנהל היחידה למחלות ריאה , מומחה למחלות ריאה בילדים -ינגרחיים שפר' פרופ

 .02-6776305, בילדים במרכז הרפואי הדסה

 
 

 
 (הפרעות במשק השומנים)לפידמיה -היפר

 
 מנהל מחלקה , בעיות מטבוליות וטרשת עורקים, מומחה לרפואה פנימית -ר דב גביש"ד

. 03-5028644, במרכז הרפואי וולפסון' פנימית א

 פידים ימנהל מרכז הל, ריאות ומחלות מטבוליות, מומחה לרפואה פנימית-דרור חרץ' פרופ

 .03-5302940, תל השומר, וטרשת עורקים במרכז הרפואי שיבא

 מנהל המחלקה הפנימית במרכז הרפואי ,מומחה למטבוליזם -ערן ליטרסדורף' פרופ

 .02-6778029,הדסה

 מנהל מחלקה פנימיתבמרכז הרפואי ,הלפידמי-מומחה לטיפול בהיפר-שלמה קידר' פרופ

 .04-8542518,ם"רמב
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 מנהל היחידה למחלות מטבוליות וליפידים , מומחה לרפואה פנימית-ארדון רובינשטיין' פרופ

. 03-6973415,א"במרכז הרפואי ת

 

 

 (מחלות דם)המטולוגיה 

 מנהל שירות הלימפומות , מומחה להמטולוגיה ורפואה פנימית-ר אברהם אביגדור"ד

 03-5302386,תל השומר, מרכז הרפואי שיבא ב

 יועץ במחלקת המטולוגיה במרכז , מומחה לסרטן בלוטות הלימפה -יצחק בן בסט' פרופ

 .03-6351967,הרפואי בילינסון

 מנהלת המחלקה ההמטולוגית במרכז ,מומחית לממאירויות דם  -דינה בן יהודה' פרופ

 02-6776744, הרפואי הדסה

 רופא בכיר במחלקה , ומחה לרפואה פנימית והמטולוגיהמ-חיים הרשקו' פרופ

 .02-6555999, להמטולוגיה במרכז הרפואי שערי צדק

 רופא בכיר ביחידה לקרישת דם במרכז , מומחה לקרישת דם -אורי זליגסון' פרופ

 .03-5302104,תל השומר, הרפואי שיבא

 ולוגית במרכז מומחה להמטולוגיה כללית מנהל המחלקה ההמט -יל לוגאסי'ג' פרופ

 .08-6745795,הרפואי ברזילי

 יועץ מכון ההמטולוגי במרכז הרפואי תל אביב,מומחה ללימפומה-אהרון פוליאק' פרופ ,

03-69737782. 

 מנהלת היחידה לאשפוז המטואונקולוגי , ממוחית ללוקמיה ולימפומות -ר פיה רענני"ד

 03-9378008, ח בילינסון"במרכז דוידוף שבבי

 
 

 ילדים המטולוגיה

 ההמטולוגית לילדים מנהל המרפאה , בילדים מומחה להמטולוגיה -ברוך וולך' פרופ 

 .09-7672662,במרכז הרפואי מאירהמטולוגית לילדים -ומנהל המעבדה האימונו

 04, מנהל מחלקת ילדיםבמרכז הרפואי העמק, להמטולוגיהמומחה  -ר אריאל קורן"ד-

6495465. 

 טיפולים  ,מחלות ממאירות, לוגיה ואונקולוגיה בילדיםמומחה להמטו-גידי רכבי' פרופ

מנהל מרכז חקר הסרטן במרכז הרפואי , גידולי המוח וסרטן הדם, חדשניים בסרטן

 03-5303037, תל השומר, שיבא
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 מנהלת היחידה ההמטולוגית במרכז , מומחית לאנמיה  תורשתית -חנה תמרי' פרופ

 03-9253362, שניידר לרפואת ילדים

 

הרדמה 

 ח "מנהל מחלקת הרדמה בבי,מומחה להרדמה וטיפול נמרץ-יד אידלמןנר לאו"ד

 03-5302966, בילינסון

 מנהל מחלקת , נוירוכירורגיים מומחה להרדמה והרדמה בניתוחים -ר חיים ברקנשטט"ד

 03-5302966, תל השומר, הרדמה במרכז הרפואי שעבא

 ניתוחית -רפואה סב, ת הרדמהמנהל מחלק,מומחה להרדמה בניתוחי לב-ר יעקוב גוזל"ד

 02-6555999, במרכז הרפואי שערי צדק, וטיפול בכאב

 מנהל המרכז להרדמה מילדותית , ראש החוג להרדמה מילדותית-ר יהודה גינוסר"ד

 .02-6778310,במרכז הרפואי הדסה

 מנהלת מחלקת הרדמה  וטיפול נמרץ  במרכז , מומחית להרדמה -עידית מטות' פרופ

 .03-6974738א "הרפואי ת

 03מנהל מחלקת הרדמה במרכז הרפואי וולפסון , מומחה להרדמה -טיבריו עזרי' טפרופ-

5028229 

 מנהל מחלקת הרדמה וחדר ניתוח , מומחה להרדמה וטיפול נמרץ -ראובן פיזוב' פרופ

 04-8250350, במרכז הרפואי  כרמל

 מה וטיפול נמרץ מנהל  מערך הרד, מומחה להרדמה וטיפול נמרץ -עזריאל פרל' פרופ

 .03-5302754, תל השומר, במרכז הרפואי שיבא

 חזה במרכז הרפואי -מנהלת יחידת הרדמה לב, מומחית להרדמה  -ר נחמה שיינברג"ד

 .03-6974758, א"ת

 

 ילדים–הרדמה 

 מנהל יחידה להרדמת ילדים במרכז , מומחה להרדמת ילדים  -ר אביאל זילביגר"ד

. 03-6974758, א"הרפואי ת

 מנהל מחלקת הרדמה במרכז שניידר , מומחה להרדמת ילדים עם מומי לב -ר יעקוב כץ"ד

 03-9253080,לרפואת ילדים 

 רופאה בכירה ביחידה להרדמת ילדים , מומחית להרדמת ילדים  -ר אבישג קדרי"ד

 .03-5302754, תל השומר, ח ספרא במרכז הרפואי שיבא"בבי
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 השתלות איברים

 מנהל היחידה לכירורגיית , מומחה לכירורגיה כללית והשתלות כבד -ר מנחם בן חיים"ד

. 03-6974711, כבד במרכז הרפואי תל אביב

 מנהל היחידה להשתלות לב וסגן מנהל , מומחה לכירורגיית לב -יעקוב לביא' פרופ

 03-5302225, תל השומר, המחלקה לניתוחי לב במרכז הרפואי שיבא

 מנהל מחלקת השתלות ,כליה וכבד ולניתוחי כבדמומחה להשתלות  -איתן מור' פרופ

 03-9376528, ח בילינסון ובמרכז שניידר לרפואת ילדים"בבי

 מנהל מערך , כליה ולבלב, מומחה לכירורגיה כללית ולהשתלות כבד -רישרד נקש' פרופ

 03-6974408, ההשתלות במרכז הרפואי תל אביב

 03, כליה במרכז הרפואי בילינסוןמומחית לנפרולוגיה ולהשתלות  -ר רותי רחמימוב"ד-

9376528. 

 

 

 השתלות מח עצם

 מנהל המחלקה להשתלות מח עצם במרכז , מומחה להשתלות מח עצם  -ראובן אור' פרופ

. 02-6778352, הרפואי הדסה

 מנהל המערך , המטולוגיה ודם חבל הטבור, מומחה לרפואה פנימית -ארנון נגלר' פרופ

 .03-53055830, ההמטולוגי במרכז הרפואי שיבא

 מנהלת מכון להמטולוגיה והיחידה , מומחית להשתלות מח עצם -אלה נפרסטק' פרופ

 03-6973782, להשתלות מח עצם במרכז הרפואי תל אביב

 מנהל מכון להמטולוגיה  , מומחה  להמטולוגיה ולהשתלות מח עצם -יעקב רואו' פרופ

 04-8542541, ם"והשתלות מח עצם במרכז הרפואי רמב

 מנהל היחידה להשתלות מח עצם , מומחה להשתלות מח עצם  בילדים -רי שטיין'ר ג"ד

 03-9253766, במרכז שניידר לרפואת ילדים

 מומחה להשתלות מח עצם  מנהל מחלקה להשתלות מח  עצם   -ר אביחי שמעוני"ד

 .03-5305340,תל השומר, במרכז הרפואי שיבא

 זיהום

 מנהל מחלקת ילדים במרכז , ת ולרפואת ילדים מומחה למחלות זיהומיו-אשכנזי' פרופ

. 03-9253680, שניידר לרפואת ילדים

 מנהל מחלקת ילדים ג, מומחה למחלות זיהומיות ולרפואת ילדים -יעקב אמיר' פרופ '

 03-9253775, במרכז שניידר לרפואת ילדים
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 ידה רופא בכיר ביח, למחלות זיהומיות מומחה לרפואה פנימית ו -מיקי גלעדי' פרופ

 03-6973849, א"למחלות זיהומיות במרכז הרפואי ת

 מנהל היחידה למחלות זיהומיות , מומחה למחלות זיהומיות בילדים-רון דגן' פרופ

 .08-6400547, בילדים במרכז הרופואי סורוקה

 מנהל האגף הפנימי במרכז הרפואי שערי , מומחה למחלות זיהומיות–עמוס ינון ' פרופ

 02-6666340, צדק

 מנהל המחלקה למחלות זיהומיות , מומחה למחלות זיהומיות -אלון מוזס' פפרו

 .02-6776540, ולמיקרוביולוגיה קלינית במרכז הרפואי הדסה

 מנהל מחלקה , מומחה להעברת זיהומים מבעלי חיים לבני אדם -ר סילביו פיטליק"ד

 .03-9376301, ח בילינסון"בבי' פנימית ג

 מנהלת , מונוקלואוזיס בהריון ושחפת, ות זיהומיותמומחית למחל -גליה רהב' פרופ

 03-5303500, היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא תל השומר

 מנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז , מומחה למחלות זיהומיות  -ראול רז' פרופ

 04-6494259, הרפואי העמק

 מנהל המרכז  לרפואה , ותמומחה לרפואת מטיילים ולמחלות טרופי -אלי שוורץ' פרופ

 03-5305000,תל השומר, שיבא ז הרפואיכטרופית ולמחלות מטיילים במר

 מנהל יחידת מחלות זיהומיות  , מומחה למחלות זיהומיות בילדים –איתמר שליט ' פרופ

 03-9253663, במרכז שניידר לרפואת ילדים

 

 כללי-טיפול נמרץ

 מנהל המחלקה לטיפול נמרץ , נמרץ וכוויותטיפול , מומחה להרדמה -ירון בר לביא' פרופ

 04-8542277, ח בילינסון"בבי

 מנהל מחלקת , טיפול נמרץ כללי  תזונה ו, מומחה לגסטרואנטרולוגיה -פייר זינגר' פרופ

 03-9376522, ח בילינסון"טיפול נמרץ בבי

 רץ טיפול נמ מנהל היחידה ל, טיפול נמרץ  מומחה לרפואה פנימית ו -עמירם לב'  פרופ

 04-6494353, נשימתי במרכז הרפואי העמק

 מנהל מערך ההרדמה וטיפול נמרץ   במרכז ,טיפול נמרץ מומחה להרדמה ו -ר ערן סגל"ד

  03-76444411, הרפואי אסותא

 טיפול נמרץ במרכז  מנהל היחידה ל, מומחה להרדמה טיפול נמרץ-פטריק סורקי' פרופ

 03-6973390, הרפואי תל אביב

 טיפול נמרץ  מנהל היחידה ל, טיפול נמרץ מומחה לרפואה פנימית  ו -ספרונגרלי 'צ' פרופ

 02-6776558, כללי במרכז הרפואי הדסה
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 טיפול נמרץ  מנהל היחידה ל, טיפול נמרץ מומחה לרפואה פנימית ו -ר מוטי קליין"ד

 .08-6400727, במרכז הרפואי סורוקה

 

 ילדים–טיפול נמרץ 

 מנהל מחלקת טיפול נמרץ לילדים  , טיפול נמרץ  בילדיםמומחה ל -גדי בר יוסף' פרופ

 04-8543324,ם"ח מאייר שליד המרכז הרפואי רמב"בבי

 טיפול נמרץ לב לילדים  מנהל היחידה ל, מומחה לטיפול נמרץ בילדים -ר אמיר ורדי"ד

 03-5308010,תל השומר, ח במרכז הרפואי שיבא "בבי

 טיפול נמרץ ילדים  במרכז  מנהל היחידה ל, יםטיפול נמרץ ילד מומחה ל -ר עידו יציב"ד

 02-6776024, הרפואי הדסה

 טיפול נמרץ  מנהל היחידה ל, טיפול נמרץ מומחה לרפואת ילדים  ו -שאול סופר' פרופ

 08-6400111, ילדים במרכז הרפואי סורוקה

 טיפול נמרץ ילדים במרכז  מנהל היחידה ל, מומחה לטיפול נמרץ בילדים -גידי פרת' פרופ

 .03-5302885,תל השומר,הרפואי שיבא

 

 ילדים

 מנהל מחלקת ילדים ג, מומחה לרפואת ילדים ומחלות זיהומיות  -יעקוב אמיר' פרופ '

 03-9253775, במרכז שניידר לרפואת ילדים

 מנהל מחלקת ילדים  , מומחה לרפואת ילדים ומחלות זיהומיות  -דני אנגלהרד' פרופ

 02-6778961,ז הרפואי הדסהבמרכ

 ח דנה "רופאה בכירה במחלקת ילדים בבי, מומחית לרפואת ילדים-ר אילה אסיה"ד

 03-6974534, א"במרכז הרפואי ת

 מנהל מחלקת ילדים במרכז , מומחה לרפואת ילדים ומחלות זיהומיות -שי אשכנזי' פרופ

 03-9253680,שניידר לרפואת ילדים 

 מנהל , מחלות כבד ותזונה,גסטרואנטרולוגיה, רפואת ילדיםמומחה ל-דוד ברנסקי' פרופ

 02-6777543,אגף ילדים במרכז רפואי הדסה

 מנהל מחלקת ילדים ב,אימונולוגיה ואלרגיה,מומחה לרפואת ילדים  -בן ציון גרטי' פרופ '

 03-9253681במרכז שניידר לרפואת ילדים 

 ח לילדים "מחלקת ילדים בבי מנהל, מומחה לרפואת ילדים ואימונולוגיה-ר רז סומך"ד

 .03-5302692, תל השומר, המרכז הרפואי שיבא, ספרא

 והמרפאה ' מנהל מחלקת ילדים א, מומחה לרפואת ילדים וראומטולוגיה -ר שי פדה"ד

 03-5304430, תל השומר, ח ספרא שבמרכז הרפואי שיבא"הראומטולוגית בבי
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 חה לרפואת ילדים ואימונולוגיה מומ, אבי רפואת הילדים בישראל -צבי שפירר' פרופ ,

תל , ח לילדים ספרא שבמרכז הרפואי שיבא"יועץ  בכיר ומנהל החינוך הרפואי בבי

 03-5303030,השומר

 

 

 

 כאב

 מנהל מכון לשיכוך כאב במרכז , מומחה לכאב ונוירולוגיה -ר איילון אייזנברג"ד

 04-8542234ם "הרפואי רמב

 לת יחידת כאב בילדים במרכז שניידר מנה,מומחית להרדמה-ר רחל אפרת"ד

 03-8542234, לרפואת ילדים

 מנהל מרפאת כאב במרכז הרפואי , מומחה להרדמה וטיפול בכאב  -ר מאיר בן נון"ד

 09-9471100, מאיר

 מנהל יחידת הכאב במרכז הרפואי , מומחה לכאבי גב ונוירופתיה -ר סלביו בריל"ד

 036974477, א"ת

 ר האגודה הישראלית לכאב"יו, ה לכאבי גב ונוירופתיהמומח-ר איתי גור אריה"ד ,

 03-5304949,תל השומר, מנהל יחידת הכאב  במרכז  הרפואי שיבא

 סגן מנהל היחידה לכאב , מומחה לפרוצדורות פולשניות בכאב-ר אדריאן גרינפלד"ד 

 03-5303106תל השומר , ומנהל השירות לכאב חד במרכז הרפואי שיבא

 מנהל היחידה  לשיכוך כאב במרכז הרפואי , מומחה לכאב כרוני -ןר אליעד דוידסו"ד

 02-6778164, הדסה

 מנהלת מרפאת כאב בבית החולים בלינסון , מומחית להרדמה וכאב -ר ריטה לקר"ד

,03-6494224 

 מנהל מרפאת כאב במרכז הרפואי , מומחה להרדמה וכאב  -ר זאב קריסטל"ד

 04-6494224, העמק

 מנהל המחלקה , מומחה לנוירולוגיה ולכאב -רפאל קרסולפסיכולוגיה ' פופר

 04-6304262, הנוירולוגית ומרפאת הכאב במרכז הרפואי העמק

 במרכז הרפואי  רופא מרדים , מומחה להרדמה ורפואת כאב -ר ארנולד שטיין"ד

 03-5028375ון וולפס

 רופאה בכירה במרפאת הכאב במרכז , מומחית לכאב וכאבי נשים-ר ברקת שיף"ד

 03-6974716, א"הרפואי ת
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 ראש תחום הכאב במחוז , מומחה לטיפולי רדיו פריקוונסי -ן בן ציון שקלאר"ד

 09-9592555, המרכז של שירותי בריאות כללית

  

 כבד

 מנהל  יחידת הכבד במכון , מומחה לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד -רן אורן' פרופ

 03-6973984, א"למחלות דרכי עיכול והכבד במרכז הרפואי ת

 במרכז  הרפואי ' מנהל מחלקה פנימית א , מומחה למחלות כבד -ירון אילן' פרופ

 02-6777816,הדסה

 ח "בבימנהלת היחידה למושתלי כבד ,מומחית למחלות  כבד -זין בן ארי' פרופ

 03-9376758,בילינסון

 רכז מנהל יחידת הכבד במ, מומחה למחלות כבד ולגסטרואנטרולוגיה -יעקוב ברוך' פרופ

 04-8543049, ם "הרפואי רמב

 מנהל המכון , מנהל המכון למחלות כבד , מומחה למחלות כבד -רון טור כספא' פרופ

 03-9376753,ח בילינסון"בבי' למחלות כבד ומחלקה פנימית ד

 מנהל מחלקה פנימית ב, מומחה למחלות כבד ולמחלות פנימיות-עמנואל סיקולר' פרופ '

 08-6284747,הרפואי סורוקה והמרפאה למחלות כבד במרכז

 השירות לכבד במרכז הרפואי  מנהל,מומחה לרפואה פנימית ולכבד -אלי צוקרמן' פרופ

 04-8250350, כרמל ובשירותי בריאות כללית במחוז חיפה והגליל

 מנהל היחידה למחלות כבד במרכז הרפואי , מומחה למחלות כבד -דניאל שובל' פרופ

  .02-6778511, הדסה
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 יהכירורג

 ר "יו, מומחה לפציעות טראומה קשות  וניתוחים כירורגיים -ריקרדו אלפיסי' פרופ

-04במרכז הרפואי הלל יפה ' מנהל מחלקה כירורגית ב,ארגון הכירורגיים הארצי 

6304761 

 מנהל מחלקה כירורגית , מומחה לכירורגיית שד ומערכת העיכול-מרדכי גוטמן' פרופ

 03-5308167, מרתל השו, במרכז הרפואי שיבא' ב

 מנהל מחלקה , ולבלב, דרכי מרה,כבד, מומחה לכירורגיה כללית -ר פרנקלין גרייף"ד

 03-9376210, בבית החולים בילינסון' כירורגית א

 ודרכי מרה במחלקה , הלבלב, מומחה לכירורגיה של הכבד –עודד יורים ' פרופ

רורגית במרכז מנהל היחידה לניתוחי כבד ודרכי מרה במחלקה הכי,הכירורגית

 02-6778965, הרפואי הדסה

 רופא בכיר , מומחה לכירורגיה כללית ולכירורגיה מתקדמת-ר עמיר סולד"ד

 03-6973315, במרכז הרפואי תל אביב' במחלקה כירורגית ב

 מנהל המחלקה הכירורגית במרכז , מומחה להשתלות כבד וכליה-אחמד איד' פרופ

 02-5844550, הרפואי הדסה

 והלבלב , דרכי מרה, מומחה לכירורגיה של הכבד -רניאק'ם צאברה' פרופ

מנהל המחלקה לכירורגיה כללית והפטוביליארית במרכז , ולכירורגיה אונקולוגית

 03-7645444, תל השומר, הרפואי שיבא

 מערכת העיכול , סרקומות, מומחה לכירורגיה של הלבלב -יוסף קלאוזנר' פרופ

המרכז הרפואי ' רורגי ומנהל חטיבה כירורגית במנהל אגף הכי, וניתוחים מורכבים

 03-6974711, תל אביב

 מנהל מחלקה לכירורגיה כללית  בקפלן  , מומחה לכירורגיית ושט-חנוך קשטן' פרופ

08-9441293 

 מנהל היחידה לפרוקטולוגיה במרכז , מומחה לכירורגיה כללית -מיכה רבאו' פרופ

 03-6973209הרפואי תל אביב  

 לכירורגיה כללית ולהשמנת יתר  במרכז הרפואי   מומחית  -יאלר אסנת רז"ד

 03-7645444  אסותא

 מנהל , קולורקטלית ולפרוסקופית, מומחה לכירורגיה כללית -פתחיה רייסמן' פרופ

 02-6666944אגף לגירורגיה כללית במרכז הרפואי שערי צדק 
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  כירורגיה ילדים

 מנהל המחלקה לכירורגיה , לדיםמומחה לכירורגיה י, יצחק וינוגרד' פרופ

 03-6973952: 'טל. א"ת, דנה, ילדים מוגברת

 מנהל המחלקה לכירורגיית ילדים , מומחה לכירורגיית ילדים -רפאל יודסין' פרופ

 02-6776965, במרכז הרפואי הדסה

 דנה, מנהלת המחלקה לכירורגיה ילדים, מומחית לכירורגית ילדים, ר חגית נגר"ד ,

 03-6974505: 'טל. א"ת

 שניידר, מנהל המחלקה הכירורגית,מומחה לכירורגיית ילדים , ר נפתלי פרוייד"ד ,

 03-9253741: 'טל. ת"פ

 

 כירורגיית חזה

 מנהל המחלקה לניתוחי חזה , לכרורגיה כלליתמומחה לניתוחי חזה ולב ו -ר אלון בן נון"ד

 03-5303495, תל השומר, במרכז הרפואי שיבא

 האגף , מנהל מחלקת ניתוחי חזה, מומחה לכירורגיה כלכלית  -סטלאל  אנסון ב' פרופ

 04-8542312ם "הכירורגי במרכז הרפואי רמב

 חזה במרכז  ית יכירורגלמנהל המחלקה , מומחה לכירורגיית בית החזה -ר אילן בר"ד

 08-9779822, הרפואי אסף הרופא

 מנהל המחלקה , לדיםמומחה  לסרטן הריאה ומומי ריאה מולדים בי -ר מילטון סאוטה"ד

 03-9376708, לניתוחי ריאות במערך ניתוחי חזה ולב בבית החולים בילינסון

 

   כירורגית לב

 מנהל מחלקת כירורגית לב וחזה שערי , מומחה כירורגית לב חזה, דני ביטרן' פרופ

 02-6555562: 'טל. ירושלים, צדק

 אבי העורקים   ניתוחי ,מסתמים,מומחה לניתוחי מעקפים -גדעון סהר' פרופ

 08-6400962 ,רכז הרפואי סורוקהוהשתלות במ

 מנהל המחלקה לניתוחי לב , מומחה לניתוחי מעקפים ומסתמי לב -דן ערבות' פרופ

 04-8250350, וחזה במרכז הרפואי כרמל

 במרכז , מנהל המערך לניתוחי לב וחזה, מומחה לניתוחי לב וחזה -ר אהוד רענני"ד

 03-5302710, תל השומר, הרפואי שיבא
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 ילדים-כירורגיית לב

 ח ספרא שבמרכז הרפואי "מנהל היחידה לניתוחי לב בילדים בבי -ר דוד משאלי"ד

 03-5305176, תל השומר, שיבא

 ח "מנהל המחלקה לניתוחי לב בבי, מומחה לניתוחי לב בילדים-ר ליאור ששון"ד

 03-50288723, וולפסון

1.  

 

כלי דם 

 כלי כירורגיית  מנהל מחלקת  ,יה כללית וכלי דםמומחה לכירורג ,אריה בס' פרופ

 08-9779188: 'טל. אסף הרופא, דם

 מנהל מחלקה , מומחה לכירורגית כלי דם ולכירורגיה כללית -אהרון הופמן' פרופ

 04-8543119: 'טל. חיפה, ם"רמב, כירורגית כלי דם והשתלות איברים

 במרכז , לקה לכלי דםמנהל המח ,מומחה לכירורגית כלי דם -אודי וולף' פרופ

 03-6973641: 'טל. א"ת, הרפואי

 מחלקה כירורגית ב רופא בכיר, מומחה לניתוחי כלי דם -אביגדור זליקובסקי' פרופ

 03-9376669: 'טל. ת"פ, בילינסון, כלי דם

 מנהל המחלקה לכירורגיה , מומחה לכירורגיה וסקולרית וכללית –בוריס יופה ' פרופ

 08-6745656, פואי ברזיליכללית וכלי דם במרכז הר

 04: 'טל. חיפה, כרמל, מנהל יחידת כלי הדם, מומחה לכלי דם, ר ירון כרמלי"ד-

8250350 

 מנהל יחידת כלי דם ויחידה , מומחה לכירורגיה כללית וכלי דם, גבריאל סנדרו' פרופ

 08-6400954: 'טל. שבע-באר, סורוקה, לאבחון מחלות בכלי דם

 02-6777111: 'טל. ירושלים, הדסה, לכירורגיה של כלי הדםמומחה , חיים ענר' פרופ 

 תל , שיבא, מנהל המחלקה לכירורגית כלי דם במרכז הרפואי, יעקב שניידרמן' פרופ

 03-5302712: 'טל. השומר
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 מטבוליזם

 מנהלת היחידה למחלות מטבוליות , מומחית לרפואת ילדים – פלג-אורלי אל' פרופ

 .02-6779197 בילדים במרכז הרפואי הדסה

 האחראי ליחידה המטבולית , מומחה למטבוליזם בילדים -ר יאיר אניקסטר"ד

-03תל השומר , ש ספרא שבמרכז הרפואי שיבא"לילדים בבית החולים לילדים ע

5305017. 

 מנהלת מרפאת ליפידים , מומחית למטבוליזם ושומינים בילדים -ר חופית כהן"ד

 .03-5302940תל השומר , במרכז הרפואי שיבא

 מנהלת היחידה למחלות מטבוליות , מומחית למחלות מטבוליות -חנה מנדל' פרופ

 . 04-8542216ם "בבית החולים לילדים מאאיר שליד המרכז הרפואי רמב

 

 נוירוכירורגיה 

 רופא בכיר במחלקה , מומחה לניתוחי בסיס הגולגולת -פליקס אומנסקי' פרופ

 .02-6777091, ההנוירוכירורגית במרכז הרפואי הדס

 גידולי יותרת המוח וגידולים שפירים ש , מומחה לכלי דם מוחיים -משה הדני' פרופ

-03, תל השומר, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה במרכז הרפואי שיבא, המוח

6967222. 

 מנהל המחלקה הנוירוכירורגית במרכז , מומחה לנוירוכירורגיה -מנשה זערור' פרופ

 .04-8542640ם "הרפואי רמב

 מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה במרכז , מומחה להסרת גידולי מוח -צבי רם' פרופ

 .03-6974273, הרפואי תל אביב

 מנהל , מומחה לניתוחים בגידולי מוח וחוט השדרה -צבי הרי רפופורט' פרופ

 .03-9376401המחלקה הנוירוכירורגית בבית החולים בלינסון 

 פרקינסון וגידולים גרורתיים במוח, כירורגיהמומחה לרדיו -ר רוברטו שפיגלמן"ד ,

 ,מנהל היחידה לרדיוכירורגיה וניתוחים להפרעות תנועה במרכז הרפואי שיבא

 03-5302486, תל השומר. 
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  נוירוכירורגיה ילדים

 מנהל היחידה לנוירוכירורגיה   ,מנהל היחידה לנוירוכורירגיה, ר שלום מיכוביץ"ד

 03-9253668: 'טל .ת"פ, שניידר במרכז 

 ניתוחי אפילפסיה , גידולי מוח ,מנהל היחידה לנוירוכירוגיה ילדים, ר זאב פלדמן"ד

 ח ספרא במרכז הרפואי"מנהל היחידה לנוירוכירורגיה בילדים בב, ומומים מולדים

 03-5303062: 'טל. תל השומר, שיבא

 מנהל המחלקה, מומחה לנוירוכירוגית ילדים, ר שלמה קונסטנטיני"ד 

 03-6974686: 'טל. א"ת, דנה, לנוירוכירוגית ילדים

 

 

  נוירולוגיה

 רופא בכיר במחלקה הנוירולוגית  , מומחה לטרשת נפוצה, עודד אברמסקי' פרופ

 02-6776941במרכז הרפואי הדסה 

 מנהל , מומחה לנוירולוגיה ולמחלות כלי דם של המוח, נתן בורנשטיין' פרופ

 03-6873159: 'טל. א"ת ,רפואיהמרכז ה, המחלקה הנוירולוגית

 מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז , לנוירולוגיה מומחה  -תמיר בן חור' פרופ

 02-6776944, הרפואי הדסה

 מנהל המחלקה , לפרקינסון והפרעות תנועתיותמומחה  -ניר גלעדי' פרופ

 03-6974790, א"הנוירולוגית במרכזה הרפואי ת

 מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי , וצהמומחה לטרשת נפ -ר רוני מילוא"ד

 08-6745117, ברזילי

 מנהל היחידה לטרשת נפוצה במרכז ,מומחה לטרשת נפוצה -אריאל מילר' פרופ

 הרפואי כרמל

 03, רופא בכיר במרכזים רפואיים אסותא, מומחה לפרקינסון -אלדד מלמד' פרופ-

7645432 

 הלת היחידה לאפילפסיה ומכון מנ, מומחית לאפילפסיה -מירי נויפלד' פרופEEG 

 03-6873418, א"במרכז הרפואי  ת

 מנהלת הנוירואונקולוגי במרכז הרפואי , מומחית לנוירואונקולוגיה -טלי סיגל' פרופ

 02-6776951, הדסה

 מנהל היחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי , מומחה לפרקינסון -ר קולין קליין"ד

 02-6776943, הדסה
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 מנהל היחידה להפרעות תנועה במרכז , מומחה לפרקיסון -ם רכסאבינוע' פרופ

 02-6776943, הרפואי הדסה

 רופא בכיר , מומחה לנוירולוגיה ולמחלות נוירומוסקולוריות -מנחם שדה' פרופ

 03-5028684, במרכז הרפואי וולפסון

 
 

 

  נוירולוגיה ילדים 

 מנהלת היחידה , מומחית למחלות מטבוליות וגנטיות -ר ברוריה בן זאב"ד

ח  לילגים ספרא שבמרכז הרפואי "לנוירולוגיה של הילד המתבגר ומרפאת רט בבי

 03-5302687, תל השומר, שיבא

 רופא בכיר , מומחה לנוירולוגיה בילדים ולהתפתחות הילד  -שאול הראל' פרופ

 03-6973496, א"מרכז רפואי ת, ח דנה"במכון להתפתחות הילד בבי

 מנהל מחלקה  הנוירולוגית לילדים , חה לנוירולוגיה בילדים מומ -יורם נבו' פרופ

 02-5844751, במרכז הרפואי הדסה

 מנהלת היחידה , מומחית לנוירולוגיה של הילד -וולבסקי-ר אביבה פתאל"ד

 03-6974517, א"ח דנה במרכז הרפואי ת"לנוירולוגיית ילדים בבי

 

 נוירורדיולוגיה פולשנית

 מנהל , נוירורדיולוגיה ונוירורדיולוגיה פולשנית ,יולוגיה מומחה לרד -ר מתי בקון"ד

 03-5303104,תל השומר, השירות לנוירדיולוגיה פולשנית במרכז הרפואי שיבא

 מנהל היחידה  הנוירורדיולוגית  במרכז , מומחה לנוירדיולוגיה  -משה גומורי' פרופ

 02-6777573הרפואי הדסה  

 מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית , י המוחמומחה לצנתור עורק -חוסה כהן' פרופ

 02-6777872, במחלקה הנוירוכירורגית במרכז הרפואי הדסה

 מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה , מומוחה לנוירורדיולוגיה פולשנית  -ר שמעון מימון"ד

 03-6977524א "פולשנית במרכז הרפואי ת

 



 

 

 

 

 39מתוך  28        29.3.2010 "מעריב"עיתון 

 

 (כליות)נפרולוגיה 

 מנהל המחלקה הנפרולוגית , וויתר לחץ דםה לנפרולוגיה מומח -אק ברנהיים'ז' פרופ

 09-7472186, במרכז הרפואי מאיר

 מנהל המערך לנפרולוגיה וליתר , מומחה לנפרולוגיה ורפואה פנימית  -עוזי גפטר' פרופ

 03-9377414, לחץ דם במרכז הרפואי רבין

 מנהל המכון , אה פנימית יתר לחץ דם ורפו, מומחה לנפרולוגיה  -עזר הולצמןיאל' פרופ

 03-6350837, תל אביב, לנפרולוגיה וליתר לחץ דם שבמרכז הרפואי שיבא

 03, א"מנהלת יחידת הדיאליזה במרכז הרפואי ת, מומחית לנפרולוגיה -טליהויינשטיין-

6973270 

 מנהלת יחידת הדיאליזה , ויתר לחץ דם  מומחה לנפרולוגיה -יהושע וייסגרטן' פרופ

 03-6973270, הרפואי אסף הרופא במרכז

 02, מנהל המחלקה לנפרולוגיה במרכז הרפואי הדסה, מומחה לנפרולוגיה -סטין סילבר'ג-

6776881 

 מהלת המחלקה לנפרולוגיה , מומחית לנפרולוגיה ויתר לחץ דם -בתיה קריסטל' פרופ

 04-9107603, ח גליל מערבי נהריה"בבי

 מנהלת היחידה לדיאליזה במחלקה , לנפרולוגיה מומחית -דבורה רובינגר' פרופ

 02-6776994, לנפרולוגיה במרכז הרפואי הדסה

 

 ילדים –נפרולוגיה 

 מנהלת המכון לנפרולוגיה ויחידת הדיאליזה , מומחית לנפרולוגיה '-ר מרים דוידוביץ"ד

 03-9253692, במרכז שניידר לרפואת ילדים

 ח "רופא בכיר ביחידה לנפרולוגיה בב, םמומחה לנפרולוגיה בילדי -ר יוסי לאופר"ד

 03-6353166, תל השומר, שיבא, לילדים ספרא 

 08,במרכז הרפואי סורוקה' מנהל מחלקת ילדים א, מומחה לנפרולוגיה -דני לנדאו' פרופ-

6238106 

 מנהל יחידה לנפרולוגיה של הילד , מומחה לנפרולוגיה בילדים -יעקב פרישברג' פרופ

 .02-6666244, צדקבמרכז הרפואי שערי 
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 פנימי 

 חיפה, כרמל, מנהל המחלקה הפנימית, מומחה לרפואה פנימית -חיים ביטרמן' פרופ .

 04-8250350: 'טל

 מנהל המחלקה הפנימית. חה לרפואה פנימית ולקרישת דםמומ -שלמה ברלינר' פרופ ,

 03-6973705: 'טל. א"ת במרכז הרפואי

 ד מנהל מחלקה פנימית, ליתר לחץ דםלרפואה פנימית ומומחה  -אהוד גרוסמן' פרופ '

 03-5302834: 'טל. תל השומר, שיבא, והיחידה ליתר לחץ דם  

 מנהלת המחלקה הפנימית במרכז , מומחית לרפואה פנימית  -ק שאול'טובה חצ' פרופ

 02-5844521, הרפואי הדסה

 ח "בבי' מנהל מחלקה פנימית ה, מומחה לאפידמיולוגיה -ליאונרד  ליבוביץ' פרופ

 03-9376501, בילינסון 

 במרכז הרפואי' מנהל מחלקה פנימית א, מומחה להמטולוגיה -מיכאל לישנר' פרופ 

 09-7456098, מאיר

 במרכז ' רופא בכיר במחלקה פנימית ה, ה לרפואה פנימיתמומח –ר מאיר מועלם "ד

 03-5302437, תל השומר, הרפואי שיבא

 אמנהל מחלקה פנימית , מומחה לרפואה פנימית והמטולוגיה -ןמשה מיטלמ' פרופ ,'

 03-6973755, א"מרכז הרפואי ת

 מנהל המחלקה , מומחה לאינולוגיה קלינית ולראומטולוגיה, יעקב נפרסטק' פרופ

 02-6777644, הדסהנימית במרכז הרפואי הפ

 במרכז ' מנהל מחלקה  פנימית ג,  מומחה לרפואה פנימית -יחזקאל סידי' פרופ

  03-5302464, תל השומר, הרפואי שיבא

 

 סוכרת
 

 מנהלת מחלקה פנימית , מומחית למחלות פנימיות ולסוכרת -בהם–ר אילנההרמן "ד

 .08-6400583, 08-6400341ויחידת סוכרת במרכז הרפואי סורוקה ' ג

 מנהל המכון לסוכרת בבית החולים גליל , מומחה לסוכרת -ר טומי הרשקוביץ"ד

 .04-9107558, 04-9929566נהריה , מערבי

 מנהל היחידה לסוכרת במרכז הרפואי , מומחה לרפואה פנימית -ר חוליו  וינשטין"ד

 .03-5028716וולפסון 
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 מנהלת המכון , ה האתיופיתמומחית לסוכרת בקרב העד -ר ענת יפה"ד

 .04-6304748, האנדוקרינולוגי במרכז הרפואי הלל יפה

 רופא בכיר במכון האנדוקרינולוגי במרכז , מומחה לבלוטת התריס -אוהד כהן' פרופ

 .03-7369059תל השומר , הרפואי שיבא

 מנהלת היחידה , מומחית לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם -הילה קנובלר' פרופ

 .08-9441257, מרכז הרפואי קפלןהמטבולית ב

 מנהל המכון האנדוקרינולוגי , מומחה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת -אדי קרניאלי' פרופ

 .04-8542706, ם"במרכז הרפואי רמב

 מנהל המכון האנדוקרינולוגי , מומחה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת -אבי קרסיק' פרופ

 .03-5302815, תל השומר, במרכז הרפואי שיבא

 02, מנהל יחידת הסוכרת במרכז הרפואי הדסה, מומחה לסוכרת -איתמר רז 'פרופ-

6778021. 

  

 

  סוכרת ילדים

 מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה , מומחית לאנדוקרינולוגיה בילדים -ר נעמי וינטראוב"ד

. 03-6974521, ולסכרת בילדים בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי תל אביב

 מנהלת , מומחית לרפואת ילדים ולאנדוקרינולוגיה בילדים -חמיאלא אורית פנחס "ד

היחידה לאנדוקרינולוגיה ולסכרת נעורים בבית החולים לילדים ספרא שבמרכז הרפואי 

 .03-5305015תל השומר , שיבא 

 מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה , מומחה לאנדוקרינולוגיה בילדים -משה פיליפ' פרופ

 .03-9253619, רפואת ילדיםולסכרת במרכז שניידר ל

 מנהל מחלקת ילדים א, מומחה לרפואת ילדים וסכרת נעורים -נעים שחאדה' פרופ '

והמרפאה לסכרתילדים ומתבגרים בבית החולים לילדים מאייר שליד המרכז הרפואי 

 .04-8542646ם "רמב
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  עור ומין

 ין במרכז הרפואי מנהל המחלקה לעור ומ, מומחה לפסוריאזיס -אריה אינגבר' פרופ

. 02-6776366, הדסה

 מנהל מחלקת עור והשירות , מתמחה בפתולוגיה ולימפומות של העור -ראובן ברגמן' פרופ

 .04-8542610ם ,הדרמטופתולוגי במרכז הרפואי רמב

 סגן מנהל מחלקת עור ומין במרכז , מתמחה בפתולוגיה של העור -ר אביב ברזילאי"ד

 .03-5303103, 03-9531963תל השומר , הרפואי שיבא

 מנהל מחלקת עור בבית החולים , מומחה לפסוריאזיס -מיכאל דוד' פרופ 

  03-9376653בילינסון. 

 מנהלת מחלקת עור ומין במרכז הרפואי , מומחית למחלות עור ומין -סימה הלוי' פרופ

 .08-6400603, סורוקה

 יחידה לסרטן העור וסגנית מנהל ה, מומחית לסרטן העור והלימפומות -אמי חודק' פרופ

 .03-9376656מנהל מחלקת עור במרכז הרפואי בילינסון 

 תל , מנהל מחלקת עור ומין במרכז הרפואי שיבא, מומחה לדרמטולוגיה -הנרי טראו' ר"ד

 .03-5303101, השומר

 מנהל יחידת הלייזר , מומחה לרפואת עור ושימושי לייזר ברפואת עור -ר משה לפידות"ד

 .03-9372898, אי השרוןבמרכז הרפו

 מנהלת מחלקת עור במרכז הרפואי העמק, מומחית למחלות עור ומין -ר דגנית רוזנמן"ד ,

04-6494006. 

 מנהל מחלקת עור , חוקר מחלות עור תורשתיות, מומחה למחלות עור -אלי שפרכר' פרופ

. 03-6974287, ומין במרכז הרפואי תל אביב

 

  עור ילדים

 מנהל יחידת עור ילדים , מתמחה בעור ילדים, מומחה לרפואת עור -ר דני בן אמיתי"ד

 .03-9253652במרכז שניידר לרפואת ילדים 

 מתמחה בעור ילדים מנהל היחידה לעור , מומחה למחלות עור -ר אביקם הראל"ד

 .03-6974876ילדים במרכז הרפואי תל אביב 

 רופא בכיר ביחידת , מתמחה בעור ילדים, מומחה לרפואת עור -ר אלכס זבולנוב"ד

 .03-9253652עור ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים 

 מנהלת מרפאת עור , מומחית לרפואת עור מתמחה בעור ילדים -ר איילת שני"ד

 .04-6494122ילדים במרכז הרפואי העמק 
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 ייםעינ

 מנהל מחלקת עיניים במרכז , גלאוקומה וקרנית, מומחה לקטרקט -אהוד אסיה' פרופ

. 1700-704-020מאיר  הרפואי

 מנהלת מחלקת עיניים במרכז הרפואי כרמל, מומחית לגלאוקומה -ארנה גייר' פרופ, 

04-8250350 .

 רופא בכיר במרפאת גלאוקומה   , מומחה לגלאוקומה וקטרקט -ר יוסף גלובינסקי"ד

 03-5302046, 03-7557111, תל השומר, במרכז הרפואי שיבא .

 מנהל מערך העיניים במרכז הרפואי רבין ובמרכז , מומחה לרשתית -ינברגדב ו' פרופ

. 03-9376101שניידר לרפואת ילדים 

 02-6776306, רופא בכיר במרכז הרפואי הדסה, מומחה לרשתית -ר יצחק חמו"ד. 

 מנהלת מחלקת עיניים , מומחית למחלות ולניתוח רשתית וזגוגית -ענת לבנשטיין' פרופ

 .03-6973408אביב  במרכז הרפואי תל

 מרפאת , ( הסרת משקפיים)קטרקט ורפרקציה , מומחה לקרנית -ר שמואל לוינגר"ד

 .02-5008777עיניים 

 תל , מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי שיבא, מומחה לרשתית  -יוסף מוסייב' פרופ

 .03-5302874השומר 

 מנהלת יחידת , פולי לייזר זגוגית וטי, מומחית למחלות ולניתוחי רשתית  -רות סיגל' פרופ

 .03-9376100רשתית במערך העיניים במרכז הרפואי בילינסון 

 מומחה לגידולי עיניים מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי -יעקב פאר' פרופ 

  02-6776365הדסה. 

 מנהל יחידת הקרנית , מומחה למחלות קרנית ולהסרת משקפיים -יוסף פרוכט' פרופ

 .02-6777692סה במרכז הרפואי הד

 מנהל היחידה , מומחה לניתוח ארובת העין עפעפיים ודרכי דמעות -ר נחום רוזן"ד

 .03-5302874תל השומר , לאוקלופלסטיקה ולניתוחי ארובת העין במרכז הרפואי שיבא
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  עיניים ילדים

 מנהל היחידה לרפואת עיניים , מומחה לפזילה ואורתופטיקה בילדים -ר דורון נוימן"ד

. 03-5028397, ולפזילה במרכז הרפואי וולפסון

 מנהל יחידת , מומחה לרפואת עיניים ופזילה בילדים ובמבוגרים -אברהם שפירר' פרופ

. 03-5302855תל השומר , עיניים ילדים בבית חולים ספרא מרכז רפואי שיבא

 

 נוירואופתלמולוגיה

 ירופתלמולוגיה במרכז מנהלת היחידה לנו, מוח-מומחית למחלות עין -ר רות חונה"ד

 03-5302873, תל השומר, שיבא

 מנהלת היחידה לנוירופתלמולוגיה במרכז , מוח-מומחית למחלות עין -ר הדס קליש"ד

 03-9376100,הרפואי רבין

 מנהלת היחידה לנוירופתלמולוגיה והמרכז , מוח  -מומחית למחלות עין -ר ענת קסלר"ד

 03-6973262א "מרכז הרפואי תלטיפול ביתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני ב

 

 פודיאטריה

 ארד יפה'ריצ(DPM )– המרכז לניתוחי כף רגל, מנתח כף הרגל ומבצע ניתוחי עצם בולטת ,

 02-6254162,  ירושלים

 אלי לונדון(DPM )–האחראי לשירות הפודיאטרי  , מומחה לכירורגיית אצבעות כף הרגל

 02-5844502, במרכז הרפואי הדסה

 אנדי קרפ(DPM-) פודיאטר ביחידה לקרסול וכף , מומחה לניתחי עיוותי קדמת  כף הרגל

 03-6973920, א"רגל במרכז הרפואי ת

 

 פה ולסתות

 רופא בכיר , הראש והצוואר,מתמחה  בניתוחי סרטן הפה  '-ר עימאד אבו אל נעג"ד

 04-8542345, ם"במחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי רמב

 מנהל המחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז , מחה לפה ולסתותמו -רפאל זלצר' פרופ

 02-6778336, הרפואי הדסה

 מנהל המחלקה לפה ולסת במרכז הרפואי , מומחה לפה ולסתות -ינסקי'ר זאב טולצ"ד

 09-7472945, מאיר
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 מנהל ,מומחה לכירורגיית פה ולסתות ולשיקום פנים ולסתות -פרופ שלמה טייכר

 03-5303819, תל השומר, ולסתות במרכז הרפואי שיבאמחלקהלכירורגיית פה 

 סרטן הפה וכירורגיה של עיוותי גולגולת ,מומחה לכירורגיית פה ולסתות-ר רן יהלום"ד

 03-5302510, תל השומר, סגן מנהלת מחלקת פה ולסתות במרכז הרפואי שיבא, וטראומה

 כירורגיית  פה מנהל המחלקה ל, מומחה לכירורגיית פה ולסתות -ר צביקה לסטר"ד

 04-6652346, ולסתות במרכז הרפואי פוריה

 מנהל המחלקה , מומחה לכירורגיה אנדוסקופית של בלוטות הרוק -עודד נחליאלי' פרופ

 08-6746062,לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי ברזילי

 מנהל , צוורא-מומחה לטראומולוגיה וכירורגיה אונקולוגית ראש -ר מיכה פלד"ד

 04-8542345ם "לכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי רמבהמחלקה 

 מנהל המחלקה לכירורגית פה , פה ולסתות  מומחה לכירורגיית  –שלמה קלדרון ' פרופ

 03-9377211ח בילינסון "ולסתות בבי

 במרכז  סגן מנהל המחלקה לפה ולסתות, מומחה למומים מולדים-ר עדי רחמיאל"ד

 04-8542345, ם"הרפואי רמב

 

 יכיאטריהפס

 לב , מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש, מומחה להפרעות דחק -אבי בלייך' פרופ

 09-8981221, השרון

 מנהל המרכז הירושלמי , מומחה לטיפול בדיכאון ובחרדה -לאון גרינהאוס' פרופ

 03-6962745, ח איתנים וכפר שאול"בי, לבריאות הנפש

 מומחה לטיפול בציבור , דיכאון מומחה להפרעות חרדה ו-אליעזר ויצטום' פרופ

 02-6734150, אחראי להוראת הפסיכותרפיה במרכז לבריאות הנפש גהה,החרדי

 מנהל מרכז המחקר , מומחה לפסיכיאטריה בילדים ובמבוגרים -אברהם ויצמן' פרופ

 03-9258290, במרכזלבריאות הנפש גהה

 של הילד והמבגרמומחה לפסיכיאטריה כללית ולפסיכיאטריה  -שמואל טיאנו' פרופ ,

 03-5462989א "ת' בבית ספר לרפואה של אוני, אמריטוס' פרופ

   יועץ בריאות הנפש בשירותי בריאות , כללית ריהמומחה לפסיכיאט -חנן מוניץ' פרופ

 03-6923560,כללית

 מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש , דחק  מומחה להפרעות -משה קוטלר' פרופ

 08-9258241, נס ציונה,באר יעקוב

 מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז , מומחה למחלות פסיכיאטריות -אהוד קליין' פרופ

 04-8543129, ם"הרפואי רמב
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 מנהל המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי , מומחה לטראומה -אריה שלו' פרופ

 .02-6777184, הדסה

 

 

  פסיכיאטריה ילדים

 ל המחלקה לרפואה פסיכולוגית מנה, מומחה לדיכאון ולאובדנות -אלן אפטר' פרופ

. 03-9253232במרכז שניידר לרפואת ילדים 

 ממלא מקום , מומחה לתרופות פסיכיאטריות ולהפרעות גופניות -דורון גוטהלף' פרופ

 .03-5302690תל השומר , מנהל היחידה לפסיכיאטריה של הילד במרכז הרפואי שיבא

 מנהלת , של הילד והמתבגר מומחית לטראומה ולהפרעות אכילה -ר אסתר גלילי"ד

 .02-6235059היחידה הפסיכיאטרית של הילד והמתבגר במרכז הרפואי הדסה 

 מנהל חטיבת הילדים והנוער במרכז הרפואי , מומחה לדיכאון ולאובדנות -ר גיל זלצמן"ד

 .03-6439976, גהה

 ת מנהלת מרכז בריאו, מומחית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר -ר אילנה פרבשטיין"ד

 .04-6828070, הנפש לילד ולמתבגר במרכז הרפואי זיו

 מנהלת יחידת גיל הינקות , מומחית לפסיכיאטריה בילדים ובגיל הרך  -ר מיקי קרן"ד

 .03-9331927, 03-9332995במרכז לבריאות הנפש גהה 

 מומחה להפרעות אכילה ולטיפולים קוגניטיביים בילדים ובנוער -דניאל שטיין' פרופ ,

לקה הפסיכוסומטית לילד ולמתבגר בבית החולים לילדים ספרא שבמרכז מנהל המח

. 03-5302690, תל השומר, הרפואי שיבא

  

 

קרדיולוגיה 

 מנהל היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית , מומחה לקרדיולוגיה -ר יורם אגמון"ד

 .04-8542342, ם"ומרפאת מסתמי הלב במרכז הרפואי רמב

 מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז , לקרדיולוגיהמומחה  -אלכסנדר בטלר' פרופ

 .03-9377107, הרפואי רבין

 מנהל המחלקה הקרדיולוגית במרכז , מומחה לקרדיולוגיה -ישעיהו בן חורין' פרופ

 .02-6464111, הרפואי ביקור חולים

 מנהל היחידה למומי לב , מומחה למומי לב במבוגרים -ר רפי הירש"ד

 .03-9377283מרכז הרפואי רבין במבוגריםבמערך הקרדיולוגי ב
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 מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז , מומחה לקרדיולוגיה פולשנית -בזיל לואיס' פרופ

 04-8250350, הרפואי כרמל

 מנהל המחלקה הקרדיולוגית , מומחה לקרדיולוגיה ולצנתורים -דני צבעוני' פרופ

 .02-6555975, 02-555999, במרכז הרפואי שערי צדק

 מומחה לקרדיולוגיה מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי תל  -גד קרן' פרופ

 .03-6974248, אביב

 מנהל היחידה לטיפול נמרץ לקרדיולוגיה , מומחה לקרדיולוגיה  -אריה רוט' פרופ

 .03-6973222תל אביב , במרכז הרפואי 

 מנהל יחידה אקו לב במרכז הרפואי רבין , מומחה לקרדיולוגיה  -אלכס שגיא' פרופ

03-6973222. 

 מנהל המכון לשיקום חולי לב במרכז , מומחה לקרדיולוגיה  -אהוד שוומנטל' פרופ

 .03-5302361, תל השומר, הרפואי שיבא

 מנהל מחלקת לב במרכז הרפואי הלל , מומחה למחלות לב בנשים  -ר אברהם שוטן"ד

 . 03-5409720, יפה

 

 

 

  (צנתורים)קרדיולוגיה התערבותית 

 02-6555975: 'טל. ירושלים, שערי צדק, מנהל יחידת צנטורים, מגורר ירון אל"ד  

 מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית, דיקן הפקולטה לרפואה, רפי ביאר' פרופ ,

  054-980190: 'טל. חיפה, ם"רמב

 מנהל מערך הצינתורים במרכז , מומחה לקרדיולוגיה ולצנתורים -שמואל בנאי' פרופ

 .03-6973395הרפואי תל אביב 

 תל , שיבא, רופא בכיר ביחידת הצינתורים, מומחה לקרדיולוגיה, ר ויקטור גואטה"ד

  03-5302683: 'טל. השומר

 02-6777111: 'טל. ירושלים, הדסה, מנהל מכון הלב, חיים לוטן' פרופ 

 מרכז רפואי רבין, מנהל מערך הצינתורים, מומחה לקרדיולוגיה, ר רן קורנובסקי"ד ,

  03-9376441: 'טל. ת"פ

 טל. א"ת, איכילוב ובאסותא, מומחה לקרדיולוגיה ולצנטורים, ר אורי רוזנשטיין"ד' :

03-6973382  

 טל. תל השומר, שיבא, מנהל יחידת צנתורים, מומחה לקרדיולוגיה, ר שמואל רט"ד' :

03-5302683 
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 (ילדים) פולשניתקרדיולוגיה 

 מנהל יחידת הצנתורים במרכז  ,מומחה לקרדיולוגיה ילדים -ר אלחנן ברוקהיימר"ד

. 03-9253715, שניידר לרפואת ילדים 

 מנהל היחידה לקרדיולוגיה , מומחה לקרדיולוגיהת ילדים  -ר אברהם מתתיהו"ד

 .08-9441653קפלן , פדיאטרית במרכז הרפואי 

 

 

 

 אלקטרופיזיולוגיהקרדיולוגיה 

 

 הלב במרכז הרפואי  מנהל מרכז, מומחה לטיפול בהפרעות קצב -מיכאל אלדר' פרופ

. 03-5302604, 03-5492813תל השומר , שיבא

 מנהל שירות לאלקטרופיזיולוגיה , מומחה לאלקטרופיזיולוגיה -ברנרד בלאסן' פרופ

 .03-6974624, במערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי תל אביב

 מנהל היחידה להפרעות קצב בשיבא, מומחה לאלקטרופיזיולוגיה -מיכאל גליקסון' פרופ ,

 03-5302608, 03-5347468, תל השומר

 מנהל היחידה לאשפוז קרדיולוגי במרכז , מומחה להפרעות קצב -סמי ויסקין' פרופ

 .03-6974248, הרפואי תל אביב

 מנהל המערך הקרדיולוגי , מומחה להשתלת קוצבי לב ודיפיברלטורים -עמוס כץ' פרופ

 .08-6745870, במרכז הרפואי ברזילי

 מנהל היחידה להפרעות קצב בילדים במרכז , מומחה להפרעות קצב -ןרמי פוגלמ' ר"ד

 .03-9253715, שניידר לרפואת ילדים

 

 

 ראומטולוגיה
 

 מנהל היחידה לראומטולוגיה וסגן , מומחה למחלות מפרקים -מחמוד אבו שקרה' פרופ

. 08-6652333, במרכז הרפואי סורוקה' מנהל נחלקה פנימית ד

 מנהלת היחידה לאשפוז יום ראומטולוגי , חה לראומטולוגיהמומ -אורי אלקיים' פרופ

 .03-6973668, במרכז הרפואי תל אביב
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 מנהל מחלקה פנימית ב, מומחה לראומטולוגיה ולמחלות פנימיות -משה טישלר' פרופ '

 .08-9779262, במרכז הרפואי אסף הרופא

 רכז הרפואי תל מנהל המכון הראומטולוגי במ, מומחה לראומטולוגיה -דן כספי' פרופ

 .03-6973668, אביב

 מנהלת היחידה לראומטולוגיה במרכז , מומחית לראומטולוגיה -פנינה לנגביץ' פרופ

 .03-5304413, תל השומר, הרפואי שיבא

 מנהל המכון הראומטולוגי במרכז הרפואי , מומחה לראומטולוגיה -אלן רובינוב' פרופ

 .02-6776478, הדסה

 מנהל המחלקה הראומטולוגית במרכז הרפואי , לראומטולוגיה מומחה -יצחק רוזנר' פרופ

 .04-8359694, בני ציון

 מנהל היחידה לראומטולוגיה במרכז הרפואי , מומחה לראומטולוגיה -בן שטרית' פרופ

 .02-6776312, הדסה

1.  

 

 

 שיקום 

 מנהל , מומחה לשיקום מטופלים קשים עם קטיעות גפיים מעל הברך -אלי איסקוב' פרופ

. 09-7709910, חלקה לשיקום אורתופדי בבית החולים לוינשטייןהמ

 מנהל המחלקה לאשפוז יום , מומחה לרפואה פיזיקלית ולשיקום  -ר הרולד צבי וינרגדן"ד

 .03-5303745, תל השומר, שיקומי במרכז הרפואי שיבא

 מנהל, לרפואה פיזיקלית ולשיקום, מומחה לכירורגיה אורתופדית -נר -ר יצחק זיו"ד 

 .03-5303701תל השומר , המחלקה לשיקום אורתופדי במרכז הרפואי שיבא

 מומחה לשיקום נוירולוגי ולשיקום פגיעות טראומטיות של חוט  -ר גבריאל זייליג"ד

 .03-6422336, מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי במרכז הרפואי שיבא, השדרה

 ל המחלקה לשיקום נפגעי מנה, מומחה לשיקום נפגעי חוט השדרה -ץ"עמירם כ'  פרופ

 .09-7709934, שדרה בבית החולים לוינשטיין

 לשיקום לאחר ' מנהל מחלקה ב, מומחה לשיקום לאחר אירוע מוחי -ר נחום סורוקר"ד

 .09-7709959, אירוע מוחי בבית החולים לוינשטיין

 מנהל המחלקה  לשיקום פגיעות , מומחה לרפואה פיזיקלית ולשיקום -ר ירון סחר"ד

 09-7709920ומטיות בבית החולים לוינשטיין טרא

. מנהל המערך השיקומי בבית החולים רעות, מומחה לשיקום נוירולוגי -אבי עורי' פרופ .1

03-6383666. 
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 מנהל היחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי ולמחוסרי , מומחה לשיקום -נסקי'ר בן ציוןקריצ"ד

 .09-7709972הכרה בבית החולים לוינשטיין 

 מומחה לרפואה פיזיקלית לשיקום נוירולוגי תת חריף במרכז הרפואי -רןר עפר ק"ד

.  02-6494302תל השומר , שיבא

 

  


