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מערכתאתויפעילויותראפקטיביים

רביםגידוליםכנגרמיטביתבצורההחיסון

הערה




מנהלתאביבי,פח־פ׳מסבירההניתן",ככל

באיכילוב.ההמטולוגיהמערך

מחקרייםטיפוליםלהביאהיא"השאיפה

ולאפשרהקליניקהאלהניתןככלמהר

אותם.לקבללהםהזקוקיםלמטופלים

למחקר,וזמןמשאביםהקצאתשלהשילוב
והנגשתלרופאיםחוקריםביןפעולהשיתופי

בפיתוחהנמצאיםמחקרייםטיפולים

מזורוהבאתחדשנייםטיפוליםמתןמאפשר

אביבי.פרופ׳אומרתרבים",למטופלים

שלהמוצראתנציעאנחנו"היום

Novartis",אבליעקובי,ד"רמוסיף"

הזההטיפוללהםרשוםשלאחוליםיש

Novartisבלוקמיהלמשל,באינדיקציה.

בןחולהישאםאז.25גילעדרישוםעשו

נציעאזהמוצר,אתלקבליכוללאהוא30

שבמחקר".זהשלנו,המוצראת

"כלקריטי.הואחוליםבביתמחקרלדבריו,

החולים",בביתבוצעcar־tשלהפיתוח
זהעשוהפארמהשחברותמה"כלאומר.הוא

זהגדולות.יותרייצורפלטפורמותלבנות

ולהפוךהאלההדבריםאתלקחתתפקידן
המחקריםכלאבלנגישים.ליותראותם

זהומשםחוליםבבתיבוצעוהראשוניים

התבסס".

האקזיטבשביללא
המרכזיםכמובן,אינם,ושיבאאיכילוב

פעילותנעשיתשבהםהיחידיםהרפואיים
פועלתלמשל,ברמב"ם,ופיתוח.מחקר

MedTechשמנהלתחדשנותזרוע

רפואיים,מוצריםשלפיתוחתוכניותמאות

וחוקרירופאישלהמצאותעלהמתבססות

מוקצותייעודיותמעבדותהחולים.בית

קבועותלפגישותזוכיםוהםהחוקרים,עבור

לתרגםניתןכיצדלהביןכדימהנדסיםעם

רפואי.למכשורהרעיונותאת

שלהחוליםבבתיגםקייםנוסףמרכז

הסיעוד,מאגףכחלקפועלהואשםהדסה,

בישראלהיחידיםהמרכזיםאחדוהוא

מהם,אחדבתחום.פיתוחיםעלששוקדים

החולהמדםתאישלמיצוי

עירוימכןולאחרכימותרפיטיפול

החולהאלבחזרהcar־־!־^תאישל

הסרטנ"םהתאי?חיסזל

tfY

המהונדסיםהתאיםשלריבוי(car)כימרילאנטיגןלקולטןהמקודדגן:Tתאיהינדוס

יכוליםהאלההקולטניםהחולה.שלה־זתאיאלמוחדר

הסרטנייםהתאיםפניעלהמתבטאיםלאתריםלהקשר

הערה




mussiin

מנהלנגלר,יעקבפרופ׳

בשיבאההמטולוגיהמערך

;tg:אלונייוסיצילום

שתפחיתחדשניתהתנהלותהיאלמשל,

אשפוזם,במהלךמהמיטותמטופליםנפילת

החולים.בתיבמחלקותשכיחהבעיה

האחרוניםבחודשיםפועלתבבילינסוןגם

לעובדישמעניקהייחודית,חדשנותחממת
המצאותלפיתוחפורהקרקעהחוליםבית

ועדהראשוניהרעיוןמשלברפואיות,

הקליני.וליישומולמימושו
האקזיטאתלייצרלאהיאשלנו"המטרה

מנהלתדמור,בעזד"ראומרהבא",הגדול

"אנחנוהחולים.ביתשלהמחקררשות

סקרנותשלפרדאקטיביתסביבהמייצרים

אהרוןועדמהגנןהחולים,ביתעובדילכל

הרופאים".

כארבעהפועלתהטכנולוגיתהחממה

פרויקטים:כ־04כברבהוישחודשים,

בלקיחתהסיכוניםאתשיצמצםמפיתוח
פגיעותשיצמצםחומרדרךריאה,ביופסיות

שיסיערובוטוערלידהבמהלךנפוצות

החולים.ביתמהלקותביןהמטופליםאת

בשלבנמצאיםמהפרויקטיםשבעה־שמונה

בשלבשניים־שלושהההנדסית,ההיתכנות

הפטנט.בדיקת

בחברתעבדתיההתמחותבזמן"עוד

שםרפואיות,טכנולוגיותווקטוריוס

ד"רמספרהחדשנות",לעולםנחשפתי

"שםהחממה.בראששעומדפרל,ליאור

שחשוףקלינאילהיותחשובכמהעדהבנתי

כמודבריםנעשיםככהרקכילתעשייה,

שצריך.

עםאלינולבואיודעיםשלנו"הקלינאים

מייצריםואנחנולהם,שמציקיםדברים

יודעיםאנחנולפתרוןקונספטיםמספר

בקיאיםכךכלואנחנושלנוהיעדקהלמי

מתוךלצוץמתחילשהפתרוןבבעיה,

אב־טיפוסמייצריםאנחנוהאפיון.

זהעובד.זהאםורואיםקונספטלכל

עכשיו".בונמצאיםשאנחנוהשלב

מדבריםהנתונים

במערכתנמצאיםידעמוקדירקלא

הרריגםבהנמצאיםהבריאות

שלהשניםארוךהניסיוןתוצרנתונים,

כללשלהרפואיותהבעיותעםהמערכת

הדאטהיצרןהיא"האחותהאוכלוסייה.

היאביוםפעמיםשלושביותר.הגדול

לאחרהשוניםהמדדיםאתבמחשבמזינה

שפרן־סיגלד"רמבהירההחולה",בדיקת

תקוה,

$TS1$,שפרןתקוה$TS1$

$DN2$,שפרןתקוה$DN2$ולחדשנותלמחקרהמרכזמנהלת

הפיתוח"כליעקובי:ד"ר

בביתבוצעcar־tשל

שחברותמהכלהחולים.

לבנותזהעשוהפארמה

יותרייצורפלטפורמות

כלאבלתפקידן,זהגדולות.

בוצעוהראשונייםהמחקרים

חוליםבבתי

התבסס"זהומשם

הערה




[tiro אולטרסאהז־בדיקותמנתחדיא.
•»

$TS1$•»אולטרסאהז$TS1$
$DN2$•»אולטרסאהז$DN2$:יח"צצילום

בהדסה.בסיעוד

העידןשלהנפטהואשההאטה"אומרים

מייסדבליצר,רןפרופ׳מוסיףהמודרני",

המחקרגוףלמחקר,כלליתמכוןומנהל

שפו־ן־תקוה.סיגלד"ר
יצרןהיא"האחות
ביותר"הגדולהדאטה

דאטההביגלתחוםבישראלוהגדולהוותיק

שלהמחקרמרכזהואהמכוןברפואה.

בריאותארגוןכלליתבריאותשירותי

לדבריו,שנה.מדימחקריםאלפיהמבצע
תובנותלייצרניתןהדאטהבאמצעות

טכנולוגיותיתפתחובסיסןשעלרבות,

חדשות.

הבריאותארגוןכיצדמסבירבליצרפרום'

עלשאחראיארגוןכללית,האינטגרטיבי
האשפוזממיטות)שלישחוליםבתי14

שימושעושהמרפאות,וכ־005,1בישראל(

אהדלדבריו,אצלו.המצטברהרבבמידע

למחקרכלליתמכוןעוסקשבהםהתחומים
בזכותומונעת.מנבאתיוזמת,רפואההוא

בינהובעזרתוהמדויקיםהרביםהנתונים

למשל,להזות,במכוןמסוגליםמלאכותית,
מסוימותבמחלותלחלותבסיכוןנמצאמי

העכשוויתהטכנולוגיהשנים.כמהבעוד

מראשהתערבותלהפעילמאפשרת

זאת.ולמנוע

חדשנותעוסקתשבונוסףתחום

השוניםהאותותניתוחהואדאטהבביג

שמכילותבדיקותבבדיקותשמתקבלים

יכולהמלאכותיתבינהמידע.מאודהרבה
חוזרות,תבניותכאלהבבדיקותלמצוא

לזהות.מתקשההאנושיתהעיןשאותן

הסטארט־עםפעולהשיתוף"בזכות

אפ

$TS1$הסטארטאפ$TS1$

$DN2$הסטארטאפ$DN2$Zebra Medical Visionאנחנו, אנחנ

ולזהותרבותctבדיקותלסרוקמצליחים

בשלירךולשברילבלמחלותסיכוןבתוכן

בל־צר.מספרלמשל",עצם,דילול

סטארט־וכמהכמההיחידים.לאוהם

אפים

$TS1$סטארטאפים$TS1$

$DN2$סטארטאפים$DN2$שלזהבסוגבדיוקעוסקיםישראליים

הרופאיםיכולותאתלשפרכדיניתוחים

Diaהואמהםאהדהמפענחים. Imaging
Analysis,בסריקותשמתמקדהוותיק

אחדאולטרסאונד.בדיקותשלובניתוח

הוא,ctבדיקותבפענוחשעוסקאחר,

הערה




בבילתסוןבחממהפרלליאורד"ר
צילוtg;האפיון"מתוךצץ"הפתרון

person
who never

made mistake

never triedanythingnew

AlbertEinstein

Aidoc,וולך,)אלעדמייסדיוששלושת
עםנמניםריינר(וגיאברגינסקימיכאל

Forbes 30Under30של2019מחזור

בשיתוףמרובדAidocשלבמקרה

ביתשלהחדשנותמרכזעםפעולה

אתהיזמיםניסוגםשבושיבא,החולים

מטופליםשלבדיקותעלשפיתחוהמוצר

שיתוףשלתוצרהיאDiaאמיתיים.

צדק.שעריעםפעולה

סטארט־ביןפעולהשיתוףשלהזה,המודל

אפים

$TS1$סטארטאפים$TS1$

$DN2$סטארטאפים$DN2$מאוד.לנפוץהפךרפואיים,ומוסדות

עבודהמחלליהחלמגווניםהמודלים

)כמורפואייםלמרכזיםבסמיכותשפועלים

לפנישנפתחbiohouseמתחםלמשל

הדסההחוליםלביתבסמוךמשנהפחות

חדשנותומרכזיחממותדרךכרם(,עין

שיתופיוערחיצונייםליזמיםשמיועדים

רופאיםוביןיזמיםביןנקודתייםפעולה

הרפואהובמערךחוליםבבתיומחלקות

הקהילתית.
הפעולהמשיתוףנהניםהצדדיםשכלנראה
טכנולוגיותמקבליםהחוליםבתיהזה:

לתשתיותגישהמקבליםוהיזמיםחדשות,

ניסוי"ל"מעבדתפחות,לאוחשובולדאטה

צדקבשערינעזרים"אנחנוהאמיתי.בעולם

קלינית,ולידציהקליניים,מחקריםלביצוע
שלבדאטהושימוששוטףטלפוניייעוץ

גולדמן־אצלאן,הילהמעידההחולים",בית
עצםכך,על"נוסף.Diaממייסדותאחת

שלנו,בטכנולוגיהצדקשערישלהשימוש
לפניהםהולךששמםשרופאיםהעובדה

במכשורמשתמשיםשהםלהצהירמוכנים

יזעבדם,אוספיםשאנופניניםאלושלנו

ודמעות".

המחקריהדרייב
האחרונותבשניםישאביבי,ד"רלדברי

ושיתופילמחקרגדולהיותרהרבהמודעות

סטארט־עםהןשוניםגורמיםעםפעולה

אפים,

$TS1$,סטארטאפים$TS1$

$DN2$,סטארטאפים$DN2$תעשייתעםוהןהאקדמיה,עםהן

חדוריאנשיםבארץ"ישהפארמה.

ומסוריםכשרוןמרובילמחקר,מוטיבציה

ומשאביםזמןהקצאתלמטופלים.מאוד

ביןהפעולהשיתוףוהעמקתלמחקרנוספים

להצלחה".המפתחהםלחוקרים,הרופאים

העינייםמולרואיםתמידאנחנו"בסוף

"אנחנויעקובי.ד"רמסכםהחולה",את

היומיומיבבסיסהמצוקותאתפוגשים

המחקרי".הדרייבמגיעזהומתוך

בזמן"עודפרל:ליאורד"ו
בחברתעבדתיההתמחות

טכנולוגיותווקטוריוס

לעול?נחשפתישםרפואיות,

כמהעדהבנתישםהחדשנות.

שחשוףקלינאילהיותחשוב

נעשיםככהרקכילתעשייה,

שצריך"כמודברי?

הערה
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חולי?בתימנהלישישהכינסנו

הבעיותעלפתוחשיחלרב

הבריאותמערכתשלהבוערות
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הפנימיותבמחלקותמהמשבר

החולים,קופותעםהיחסיםועד

הפערועדופריפריהמרכזמפערי
₪₪₪₪₪₪₪! jg

שישהכינספורבסהמגדריים
m₪₪₪₪m1 jiiMBi

פתוחשיחלרבחוליםבתימנהלי

מערכתשלהבוערותהבעיותעל

האבחנותאלההבריאות

יוןשלומיצילומים:הירשהורןיובל

הערה




והמנהלותהמנהליםאתהו

הבולטיםהחוליםבתישל

בחדראותםוכנסובישראל

משותפתלשיחהאחדדיונים

מתוקשרמשברשלבעיצומו

ורגעהפנימיותבמחלקות

שתקבלו,מהבחירות.לפני
מרופאים,כמומרופאים

מערכתשלורב־ממדימעמיקניתוחהוא

שעשינו.מהזהבישראל.הציבוריתהבריאות

שרונה,עזריאלימגדלשלה־06בקומה
labs tlvמתחםשלישיבותבחדר

לשיחתחוליםבתימנהלישישהיחרכינסנו

הדרכיםעלואתגריה,המערכתעלעומק

וגםבישראלהציבוריתהרפואהאתלשפר

כמנהלים.עליהם

המרכזמנכ"לגמזו,רוניפרופ׳הנוכחים:

ביטרמן,חייםפרופ׳)איכילוב(;ת"אהרפואי
אשרור:אסותאהציבוריהחוליםביתמנכ"ל

הדסההחוליםביתמנהלתאלרם,תמרד"ר

המרכזמנכ"ליתאנגל,ענתר"דהצופים:הר

הלברטל,)מיקי(מיכאלד"רוולפסון:הרפואי
ארנוןופרופ׳רמב"ם;הרפואיהמרכזמנכ"ל

שיבאהרפואיהמרכזלמנכ"למשנהאפק,

החוליםביתשלבפועלוהמנהלהשומרתל

ניסיוןלשולחןמביאיםהשישהיחדהכללי.

תאהשאתההמשבר"לדעתי,איכילוב:גמזו,רוניפרופ,

שינוימשקףאוליאותקשורתית,מתוזמןהואכרגע

אתשםדווקאולאואחר,אוכזהאיגודמנהלשלבאישיות

איךהבריאותמערכתשלהעיקריהאתגרעלהזרקור
$TS1$איך$TS1$

$DN2$איך$DN2$
הקרוב"בעשורהקהילהרפואתשלהתרסקותלמנוע

במערכתניהולשלבמיוחדומגווןעשיר

מנהליםלצדלשעברהבריאותמשרדמנכ"לי

מרכזי־העלמנהליהקהילה;ברפואתלשעבר
נציגיבינוניים:מוסדותמנהלילצדהגדולים

ונשים:גבריםהפריפריה;ונציגיהמרכזאזור

וחדשים.ותיקיםמנהלים

מורעבים""אנחנו
קריינידיווחוהאחרוניםבחודשיםיוםכמדי

עלוהטלוויזיההרדיובתחנותהחדשות
בתישלהפנימיותבמחלקותהתפוסהנתוני

.100%מעלאוסביבכולםהשונים,החולים

הסכמהשררהלאאוליבחדרהיושביםבקרב

הענייןלהתעוררותשדחפוהמניעיםעל

עצםעלאובמשבר,הנרחבהתקשורתי

"קריסה",או"משבר"כמובמינוחיםהשימוש
כולם:הסכימואחתקצרהשאלהסביבאבל

הכצעקתה?

קיים",בפנימיותהגדול"המשבראפק:

משרדכמנכ"לגםבעברשכיהןמיקובע

שניםשלאורךמכיווןקיים"הואהבריאות.

בכךאםבפנימיות,פגעהישראלמדינתרבות

ודחףירדבפנימיתאשפוזעליוםשתעריף
עלמתמחותמחלקותלפתוחהחוליםבתיאת
לאכברמתמחהאףכיאוהפנימיות,חשבון

במשרהפנימאילהיותרוצה׳אניואומר:בא

לשכנעיכולאתההטובבמקרהמלאה׳.
מזמנוחלקולהיותראומטולוגלהיותאותו

במחלקותהיוםמוצאאתהלכןבפנימית.
שהפנימאיםחושבאנימומחים.מאודמעט

בזעקה,היוםזהאתהביעושהםבכךצודקים

מענה.להםלתתצריכהוהמדינה

מדינתאםהעוגהאתלהגדיל"צריך

בריאותעלמהתמ"ג7.3%מוציאהישראל

יותרעםהםאםגםהאירופאים,בעוד

%2111־11כמעטמוציאיםקשישים, והממוצע ,%1, וה

^oecdכסף.מדיפחותזהאזכ־%9הוא

עוגה,אותהעללהילחםכולנואתדוחפים
העוגה".אתלהרחיבבמקוםודלה,אכולה

מיקרדקוסמוסהיא"הפנימיתהלברטל:
במערכתהשחקניםוכלהמערכת,של

האחרותשבמחלקותלאזהמורעבים.

לתושבהמיטותכמותמיטות.עודףיש
ככלומצטמצמתהולכתישראלבמדינת

האלההדבריםוכלמתבגרת,שהאוכלוסייה
היאהיוםלאזרחהשירותיםאיכותמוכרים.

שמגיעלהחליטצריכההמרינהולכןנמוכה.

כברטובים.יותרשירותיםלקבללאזרחים

התמ"גמתוךבריאותעלשההוצאהשנה18

תוספתצריכיםהחוליםבתיהשתנתה.לא

להחזיקהיוםמאודוקשהרצינית,משאבים
עלקדימה,מסתכליםאםבמיוחדחולים,בית
ועלביולוגיותתרופותכמוחרשיםתחומים

הערה




תוכללאהמערכתמתקדמותטכנולוגיות

יותר".זהאתלהחזיק

לקרואחייביםכצעקתה."כןביטרמן:
עוולזהשמתרחש.פשעהיוםישבשמו:לילד

לושקוראיםכאלהישאסתטי.אתי,חברתי,

חוליםמשכיבהשמדינהפלילי:עוולאפילו

ממגווןאחדסימפטוםזהנכון,במסדרונות.

זהאתנטאטאלאבואואבלבעיות,שלשלם

לשטיח".מתחת

כלשהי,במילהלהשתמש"הבחירהאלרם:
סובייקטיבי.ענייןהיאקריסה,אומשברכמו

בחדרשמחכהאדםבשבילדברשלבסופו

מיוןחדרזהודקותמחמשיותרבמשךמיון

והצוותיםרבה,צפיפותישנכוןשקורס.

ואנחנוליום,מיוםקשהיותרהרבהעובדים

השחיקהרמתעלמשפיעשזהיודעיםגם

הטיפולעלמשפיעזההאםאבלשלהם,

לדעת".קשההרפואי?
להשתמשאוהבתלאגם"אניאנגל:

העומסיםאבלקריסה,כמובמילים

הצוותיםעםהזמןכלמדברתאנימשפיעים.

אתלחזקאפשראיךעלשחיקה,מניעתעל

תוךאלהחמלהאתולהחזירהפנימיהחוסן

טיפולנותניםשאנחנוחושבתאניהטיפול.

מוגנים,האנשיםשלוהחייםוטוב,מקצועי

מונחתידגםרוצההואמגיע,כשמטופלאבל

דבריםאלההוליסטי.יותרוטיפולהכתףעל

מספיק".קוריםשלא

קהילהמוכוונתמערכת
ההסבריםעצמם,המנהליםגםשמצייניםכפי

הגידולהםהחוליםבבתילעומסהקלאסיים

החייםתוחלתהתארכותובילודה,באוכלוסייה

שירותיםעלהממשלתיתההוצאהוצמצום

זאת,ובכלשנה.מ־02למעלהבמשךלאזרח

מאתמול.לאמוכרותהאלוהתופעותכל

התכוננהלאשהמערכתלהיותיכולאיך

טווחארוכותתופעותשללהשפעותיהן

מראש?וידועות

אזמיטות,עלהואהשיחכלעכשיו"אםגמזו:

אומראותה",הכרנושכולנובעיהזונכוןזה

השניםביןהבריאותמשרדכמנכ"לשכיהןמי

האחרונותבשניםליצור"הצלחנו.2010־2014

אבלהמערכת,בתוךמיטותשלמסוימתמנה

אותוהישגים,יותרמציגיםהיינואםגם

כיעכשיו,בולטיםהיותקשורתואותהמשבר

יחדבמשאבים.חסרותתמידבריאותמערכות

כרגערואהשאתההמשברלדעתיזאת,עם

שינוימשקףאוליאותקשורתית,מתוזמןהוא

ולאואחר,אוכזהאיגודמנהלשלבאישיות

העיקריהאתגרעלהזרקוראתשםדווקא

צריךהמיקודלדעתי,הבריאות.מערכתשל

רפואתשלהתרסקותלמנועאיךלהיות

;א-

איךיודעלא"אניאשדוד:אסותאבישרמן,חייםפרופ׳
יתכננולאאםשנים,שבע־שמונהבעודחוליםביתיפתחו

עברבאשדודהחוליםביתשלהאירועמעכשיו.אדםכוח

שניים־שלושהעודלהיותיוכלולאאבלבשלום,איכשהו

קניבליזם"היהזהכאלה.אירועים

הקרוב".בעשורהקהילה

איד?
המתמחיםאתנכוןלכוון"צריךגמזו:

בעשורחוסרנרגישאנחנושבהןלהתמחויות

לעבודשירצוכךהרופאיםאתולכווןהקרוב,

רופאיםישהיוםבקהילה.החוליםבקופות

'למהלי:שאומריםהתמחות,אחריבכירים

שיעורמשבר.וזהחולים?'.בקופתלעבורלי

שזולכ־1.3,יירדנפשלאלףהרופאים

לכןהיום.מ־4.3כ־%01שליחסיתירידה
להכוויןהרופאים,רישויאתלהגדילצריך

בהםשנרגישבתחומיםלהתמחותנכון

חובהרוטציותלעשותהקרוב,בעשורחוסר

לבנותהחוליםקופותאתולתמרץבקהילה,

הפסיקושהןדברבקהילה,רפואייםמרכזים

רובשלהן.הכספיםמצוקותבגלללעשות

להקיםומפחדותנכסיםמוכרותהקופות
בעלייה׳מתברכים׳החוליםבתימרכזים.
סימןזהוכלהחוץ,למרפאותהפניותבכמות

הקהילה".שללחולשה
בכיריםבתפקידיםבעבר"כשניהלתיאלרם:

שכלהיתהאותישהובילההסיסמהבקהילה,

יותרתעשההיאלעשות,יכולהשהקהילהמה

מסייםכשאתההתחושההחולים.מביתטוב

הרפואהעולםשמרכזהיאלרפואהספרבית

הערה




הקהילהמסוימיםובמובניםהחולים,ביתהוא
במטופלים.אותומזינהאואותומשרתת

מהיוםכברהפוכהלהיותצריכההתפיסה

מתבצעתהרפואההרפואה:ללימודיהראשון

איפהלעזורכדישםהחוליםוביתבקהילה,

להתמודד".יכולהלאשהקהילה

היאבישראלהבריאות"מערכתאפק:

התקציביםחולים.ביתולאקהילהמכוונת
מחליטותוהןהחולים,לקופותמופנים

רוכשותהןוכמהבעצמןמבצעותהןמה

עלמסתכליםאנחנואםלכןהחולים.מבתי
אתומשוויםלבריאותהלאומיתההוצאה

רואיםאנחנוולקהילה,חוליםלבתיההוצאה

ירירהבמגמתנמצאתחוליםלבתישההוצאה

אפק,ארנוןפרופ׳
השומר:תלשיבא

בנויהלא"המערכת

שהיאכמונשים,לשפה

עדייןזולגברים.עושה
אםגםגברית,מערכת

לייצרכדיאפליה.אין

נשים,שתעודדמערכת

כךאותהלבנותצריך
לפיתשפושרקשלא

העבודה,שעותכמות

התוצאות"לפיאלא

לקהילהההוצאהבעודהיום,עד1994משנת
ועולה".הולכת

באוכלוסייהלגידול"ההיערכותביטרמן:

רקלהתמצותיכולהלאהמיטותולחוסר

צריכהאלאהקהילה,שלהחשובבחיזוק

בכלאשפוזאחרישבאמהבכלגםלעסוק
בשיקוםלשיקום,במוסדותההמשך,טיפולי

בבית".טיפולשלובפתרונותבית

שונה,קצתראייהלהציערוצה"אניאנגל:
החוליםביתביןהקשרעלדיכוטומית,לא

צריכיםשאנחנוחושבתאנילקהילה.

החולהכיהוליסטי,כמשהוזהעללהסתכל

שובויוצאהחוליםביתאלמהקהילהמגיע

מודללבנותשצריךחושבתאניהקהילה.אל

בביתרקיתמקדשלאמשלב,יותראחר,

מולגםאלאהחולים,קופותמולההולים

החינוך".ומערכתהעירייה

במרכזאזלמות,אם
הדיוןגםמשאבים,חלוקתעלדיוןכלכמו

ועללבריאותהתקציבעוגתהגדלתעל
בסופומובילשלההחלוקהבאופןרפורמות

הדו"חלפריפריה.מרכזביןהפעראלדברשל

הבריאותבמערכתאי־השוויוןבנושאהשנתי

משרדלאחרונהשפרסםעימו,וההתמודדות

שניםכשלוששלפערעלמצביעהבריאות,

לערים,סבאכפרהשיאניתביןהחייםבתוחלת
לאכמובןהיאהרפואהואשדוד.יםבתכמו
איןאבלהזו,לתופעההבלעדיתהאחראית

בה.בטיפולמרכזימעמדלהשישספק

אבלקיימים,האלההפערים"נכון,אלרם:

בכלהאוכלוסייהאיךאחרפערגםיש

רופאתאנישלה.הבריאותמהימגדירהמקום

אחוזנשים.כרופאתעובדתעדייןואנינשים

אדומיםבמעלהשלימהמטופלותמאודקטן

היאבהריון",שפירמידיקורמבצעות

שלהאחרבקצהוגמזולפרופ׳ופונהמספרת

שהתשובהברורשלכולםשאלה,עםהשולחן

אחוזאיזה"רונייותר.בקצרההיאעליה

דיקורמבצעותאביבבתלבהריוןמהנשים
שפיר?".מי

הרבהנגיעהישהללו"לדבריםהלברטל:

הקהילה.לתחוםדווקאמשמעותיתיותר
גורםהואהראשוניהרופאדברשלבסופו

אבלגדולה,השפעהלושישמשמעותי
בפריפריההראשוניתהרפואהשלהנגישות

למעשה,היא,איכותהרפואהבתחוםחסרה.
לכןשקיימת.הפעילותהיקףשלנגזרת
יחידותהרבהעודשםלפתוחלאהואהפתרון

כוחידע,המוןמצריךשזהמשוםאזוטריות,

המקומותשלוהנצילותיקרים,ומשאביםאדם
שלחולים,לבדוקצריךנמוכה.מאודהאלה
ראשוניתלרפואהישירהנגישותלהםשאין

אפשרותתהיהבפריפריה,גבוההברמה

יותרהגדוליםהאזורייםלמרכזיםלהגיע

ולמלונאותלתחבורהלדאוגלמשלבקלות,

הגדולים".החוליםלבתימסביב

הםלמרכזהפריפריהבין"הפעריםאלרם:

הרפואה,לשירותינגישותשלענייןרקלא
ולחלקלתקןוכשבאיםהצרכים,שלגםאלא
אתיותרלתקןצריךמחדש,העוגהאת

עצמם".בצרכיםגםפערבהישכיהפריפריה,

פחותלומדיםבהארוורד

בתיבנייתהתקציבית,העוגההגדלת

הםהקהילהרפואתוחיזוקחדשיםחולים

לאמהםאחדאףאבלחשובים.יעדיםכולם
רופאיםמספיקיהיולאאםרלוונטי,יהיה

חייםפרופ׳הללו.המשרותכלאתשיאיישו

החוליםביתאתכיוםשמנהלמיביטרמן,

הערה




בישראלשהוקםהיחידבאשדוד,הציבורי

הבעיה.אתמחדדהאחרונות,השניםב־04

בעודחוליםביתיפתחואיךיודעלא"אני

אדםכוחיתכננולאאםשנים,שבע־שמונה

באשדודהחוליםביתשלהאירועמעכשיו.

להיותיוכלולאאבלבשלום,איכשהועבר

היהזהכאלה.אירועיםשניים־שלושהעור

חולים,בתימינימכלאנשיםשלקניבליזם
כזה".קניבליזםעודלספוגתוכללאוהמדינה

העיכובלכותרותמחדשעלהלאחרונה

לרפואההחדשההפקולטההקמתשל

הפוליטילדיוןמעכראריאל.באוניברסיטת

להרחבתבנוגעעמדתכםמההסוגיה,סביב

בישראל?הרפואהשלהאקדמיתהתשתית

שביצעההוועדהבראשעמדתי"אניאפק:

התוכניתאתהמקצועיתברמהואישרהבקרה

תוכניתשתהיהבאריאל,הרפואהללימודי

ללמדבעיהשוםאיןלדעתי,מצוינת.רפואה
כ־בישראל,לרפואהסטודנטיםיותרהרבה

אין

$TS1$כאין$TS1$

$DN2$כאין$DN2$צריךרקקליניים:שדותשלבעיהבכלל

האמצעים".אתלהקצות
מספראתשמחשבמדדהםקלינייםשדות

במהלךלרפואהסטודנטכלעלהמיטות
יששבהןלימודיו,שלהקליניותהשנים

לכאורה,החולים.מיטותלידבלימורצורך
מצוקהמאותהמושפעלהיותאמורהנתון
מחסורעלהמצביעהכה,עדעסקנושבה

שלפיאלאבישראל.אשפוזבמיטותאדיר

הקלינייםהשדותמספראתאפק,פרופ׳
עלמהדיוןבמנותקמשמעותיתלהגדילניתן
מיטות.תוספת

מהלקהשבועותכמההיא"השאלהאפק:
עלמדברתהבריאותמשרדעמדתמלמדת.

תוספתדורשבאמתוזההוראה,שבועות40

באריאל,אבלשמלמדות.למחלקותמשאבים
במחלקותתהיהמההוראה90%מעללמשל,
לאאהדאףשבועות.מ־03פחותשמלמדות

בוגרללמד.באמתצריךשבועותכמהבדק

משמעותיתלומדהבריתבארצותהארוורד

בישראל".מאשרשבועותפחות

ההוראה,לאיכותמחויבים"אנחנוהלברטל:

עלשישהסטודנטיםבכמותתלויהוהאיכות
מקצועזהרפואהדברשלבסופומלמד.כל

תחתהלומדיםאתללוותוצריכיםשולייתי,

שבהןהקליניות,בשניםלפחותלכןפיקוח.

יותרלהחזיקהקליניים,השדותאתצריך

מורידפשוטזהבקבוצהסטודנטיםמשמונה

הואמלמד,כשרופאהיום,הלימוד.איכותאת

אותומורידואנילסטודנטים,מחויבבעצם

האלה".היכולותאתלתתכדישלימהצוות

חסריםלאבאמתישראל"למדינתביטרמן:

חייםכדרךהוראהלהחסרההוראהשדות

חיים,לדרךיהפוךשזהוכדיהמחלקה.בחיי
צריךממנו,שבורחיםשוחקלאירועולא
המחלקותכלאםזה.אתשיעשהמיוחדאדם
הוראתשלהבעיהתיפתרשבועות,40ילמדו

קטן".כסףזהובסוףבישראל,הרפואה
דרךלמצואשצריךחושבת"אניאלרם:

בהוראה.החוליםקופותאתיותרלשתף

כףבאף־אוזן־גרון,שנמצאסטודנטלדוגמה,

r•'י׳«

בזובמקרהאוליבמרפאה,דורכתלארגלו

לו.מחוצהשלאבוודאיאבלהחולים,שבבית

מתמצההזההמקצועשכללומדהואככה

בכניסהולפעמיםבמחלקהבוקרבביקור

האף־מרפואתש־%99אלאהניתוח.לחדר

אוזן־גרון

$TS1$האףאוזןגרון$TS1$

$DN2$האףאוזןגרון$DN2$בקהילה".מתבצעת
עודזההסטודנטיםשאצלחושב"אניגמזו:

צריךהקהילהרפואתשלהשילוברובמוקדם.
ולאמנדטורישילובהמתמחיםאצללהיות

בבתיתקניםמאותלךיפנהזהוולונטרי.

יותרלהכניסאפשרותלךויפתחהחולים

גםהמתמחהבתור.היוםשממתיניםמתמחים

השכרלמולשלוהפריוןוגםבקהילה,ילמד

אדיר.יהיהיקבלשהוא

במערכת",שלנוהקשותהבעיות"אחת

הרפואית/שההסתדרות"היאגמזו,מוסיף

פתיחתאתמתכננתלאהמדעיתהמועצה

נמצאשלכאורהמהלךזהההתמחות.פנקסי

זואבלהבריאות,משרדמנכ"לשלבסמכות

הרפואית,ההסתדרותמשפטית.התפתלות

המערכתלמראהאחריותדגלהעלשחורטת

אתלשיםחייבתהרופאים,לשכררקולא

ישראלמדינתשלה.מהאג׳נדותכאחתזה

)מיקי(מיכאלד"ר
רמב"ם:הלברשל,

המנהלים,"אנחנו,
אחדשוביםחברים

ומדבריםהשנישל

בעיה,כשעולההרבה.

משתפיםאנחנו

ומעליםבינינואותה

מתייעציםפתרונות,

וכלאחרזה,עםזה

שלוהניסיוןאתמביא

המערכת"מתוך

הערה




הלאומיתההוצאה

בריאותעל

העולםמולישראל

12.4%שוויץ

11.3%גרמניה

11%צרפת

11%שוודיה

10.9%יפן

8.9%איטליה

8.2%יוון

7.6%הונגריה

7.2%ישראל

6.4%פולין

5.8%מקסיקו

72016מ"ס׳נתוני

היאאםהרפואי,המשאבאתטובתנהללא

בהסכםהשולחןעלזהאתתשיםלאעצמה

הקרוב".הרופאים

לפתחשצריךלחלוטיןמסכים"אניאפק:

מרשהגםאניאבלבקהילה.התמחויות

משרד)גמזו(.רוניעםלהסכיםלאלעצמי

לאאחריותואתלממשמסוגללאהבריאות

בגללאלאהרפואית,ההסתדרותבגללרק

האוצר".משרד

בסכרהאצבעעם

שלאקשההללו,לניתוחיםכשמקשיבים

רבישהאנשיםהאחריותמידתמהילתהות

לעצמםמשייכיםלשולחןמסביבהניסיון
השוניםלמשבריםפתרונותביצירת

דנים.הםשעליהם

ישראליחוליםבביתחטוףבביקור

מסוימותמחלקותכיצדלראותאפשר

מחלקותבעודהעומס,תחתקורסות
בסמכותורגועות.פנויותנראותאחרות

תקציבעוגתשלהניהולנתוןמכםאחדכל

הזההמשבראתמנהליםאתםכיצדמשלו.

שלכם?האלוהיםחלקתבתוך

החוליםבתימנהלי"עלהלברטל:

השפעותמאודהרבהישהממשלתיים

אניההחלטה.גמישותאתלנושמורידות

שחלקבכךבסיסיתבעייתיותשישחושב
מכיווןלמשלמגיעההאדםכוחמתוספת

זההלאשהמערכתהיותשכר.הסכמישל

עםמתמודדחוליםביתוכלרוחבה,לכל

לצורךמקוםלהשאירחשובשונות,בעיות
מזהה".שהמנהל

בתיבכלזהיםלא"האמצעיםאפק:

הבסיסהיאשהפנימיתחושבאניהחולים.

אנחנוולכןהחולים,ביתנשעןשעליו

בכלהתקניםאתלהעמידהחלטנובשיבא

המקוםזהרופאים.15עלפנימיתמחלקה

ריכזנושעבודוהחולים,ביתבתוךהיחידי

אניאבלהמערכת.מכלשלקחנומשאבים

אתלהרשותיכולחוליםביתשכלחושבלא

לעצמו".זה
ביתבתוךנוספיםאתגריםמזהה"אניאנגל:

התמחותלמשלכמוהעומסים,מלבדהחולים

האוכלוסייהחסרה.מאודשהיאבגריאטריה,

עריץנמצאיםאנחנואבלומזדקנת,הולכת

מקבליםאנחנושבהבדרךמאחורעשורים
גםשםליישבהם.ומטפליםהחוליםאת

חולהבסוףמתמודדים.עליהםשאיןתקנים

הטיפולאתלקבלצריךהחוליםלביתשמגיע

ופחותהנמרץבטיפוליותראוליהרלוונטי.

שצריכיםשינוייםבאמתואלהבפנימית,

תמידלאועדייןהחוליםביתבתוךלהתחולל

קורים".

בפורוםנפגשיםאתםבשנהפעמיםכמה

אותהכתוךמנהליםכולכםדומה?אוכזה

שנועדפעולהשיתוףביניכםישמערבת.

כלשלהחוליםלביתמעבראותהלשפר

מכם?אחד

האחרוניםבחודשיםשנכנסהלברטל,

רמב"םהרפואיהמרכזכמנכ"ללתפקידו

ולמעלההמוסדהנהלתבצוותכעשוראחרי
טוביםחברים"אנחנובו:עבודהשנותמ־03

כשעולההרבה.ומדבריםהשנישלאחד

ומעליםבינינואותהמשתפיםאנחנובעיה,

מביאאחדוכלזהעםזהמתייעציםפתרונות,

אתמולהמערכת.מתוךשלוהניסיוןאת

בה.שנתקלתיסוגיהוהעליתיביחד,ישבנו

חשבנוואזאיתה,מתמודדיםשכולנוהתברר

אנימשותף.פתרוןמוצאיםאנחנואיך

ברמההיאהמנהליםאיכותשבישראלחושב

כלקודםמקצועיתראייהעםמאוד,גבוהה

ראייהגםאבלשלהם,החוליםביתלתוך

כימוותרים,פעמיםהרבהאנחנומערכתית.

שהיוםחושבאנימערכת.שישמביניםאנחנו

הםהבריאותמערכתראשיהמצוקות,לאור

האצבעעםשעומדיםההולנדיםהילדים

בקיר".

בעולםמדהיםהביהתפקיד
סביבושמתנהלמקצועהוארפואיניהול

הרלוונטיהמומחיותסוגלגביישןויכוח

מומחיותבולעוסקיםלהיותשצריך

נראהולאחרונהברפואהאובניהול

מקצועייםכשמנהליםהוכרע,שהוויכוח

משרותלאיישמתחיליםרופאיםשאינם

כאלו.

ולהיותמנהלשלהיותחושבת"אניאלרם:

טוב,רופאשהואמימאוד.שונהלאזהרופא

החלטותקבלתיכולתגבוהה,רגישותלויש

טובה,תקשורתיכולתלחץ,תנאיתחת

להיותכדיצריךשהואתכונותאותןואלה

עםאחדעלאחדשליהשיחבסוףטוב.מנהל

אינוחוליםבקופתמולישיושבתמטופלת

מנהלתאומנהלעםולדברמלשבתשונה

מחלקה".
טועןהואמקצוע",זהרפואי"ניהולאפק:

ללמודבו,להשקיעצריך"ואתהמנגד,

אחדרלוונטי.ולהישארבולעסוקאותו,

אתלגדלהואהיוםלנושחשוביםהדברים

קשהוזהבניהול,מתמחי־העלשלהבאהדור

זהרופאשלהאידיאלכיברפואה,מאוד

הטיפולאתלוולתתהאחדבחולהלטפל

טוב".הכי

המילהשנאמרהחושבלא"אניהלברטל:

שלמנהל־ספקאיןליהזה.בוויכוחהאחרונה

רופא

$TS1$שלמנהלרופא$TS1$

$DN2$שלמנהלרופא$DN2$מימאוד.מאודגדולמוסףערךיש

הערה




אותווליווההחולהמיטתלידעמדשלא

יילדאולהחלמתו,לחלופיןאולמותו,

עמיתים...שלהכאבעםהתמודדאואותה,

ענק".מוסףערךשזהחושבאני
ביתמנהלתשלהיותהושבת"אניאלרם:

ואניבעולםמדהיםהכיהתפקידזהחולים

תפקידזהכך.חושביםאתםשגםמנחשת

בהןמאותגריםשאנחנוהשאלותכימדהים,
הםשלהןשההיבטיםשאלותהןביומיום

ורקורפואייםמוסרייםאתיים,כלכליים,
בענייניוהתחבטתולמדתרופא,אתהאם

זהלהיותבאמתיכולאתהומוות,חיים

האלה".בהחלטותשיכריע

שמאיישמיאבלמרהים,אוליהמקצוע

גברים.בעיקרעדייןהםאותו

באופןשמנוהלתבריאותמערכתהאם
מייצרתגםמגדריתמבחינהשווהלא

שונות?תפוקות

אומרתטוב",יותרמנהלותאנחנו"כן.

בחיוך.אלרםר"ר

שלנוהכישוריםכיזה,אתאגידלא"אני
ר"רלהמשיבהלדעת־",למגדר,קשוריםלא

וכןמאוזן,יותרלהיותצריךזה"אבלאנגל,
כלפיבסוףשקורהמהעלהשפעהלזהיש
אחרת".ראייהישוהמטופלות.המטופלים

רפואה,לימודיגמרנו"כשאנחנוהלברטל:
היוםנשים.16־17סטודנטים75מתוךהיו

חושבאנילרפואה.סטודנטיותהן%06־%05

שוות".הןשההזדמנויות

לטפחבנויהלאשלנו"המערכתאפק:
עדייןזולגברים.עושהשהיאכמונשים

כדיאפליה.איןאםגםגברית,מערכת

צריךאתהנשים,שתעודהמערכתלייצר
כמותלפיתשפוטרקשלאכךאותהלבנות

התוצאות".לפיאלאהעבודה,שעות

היכולתביןהפעראתמיישביםאיך

וההייטקיסטיתהמדעיתהטכנולוגית,
לביןבישראלהרפואהשלהגבוהה
שניבפוךהיומיומיות?המצוקות

קופה,מאותהמימוןמקבליםההיבטים
ייפגעוהמצוינותומרכזיהמחקרהאםאז
השוטפת?בעבודההמשאביםחוסרנובח

הבר.אותושלפניםשניאלה"בסוףאפק:

אותםשלהקשהוהעבודההמצוינותאלה

אדירה".וביעילותוגם,גםשעושיםצוותים

המערכתשהיוםלהבהיר"צריךהלברטל:

המשאביםאתלנושמעניקהמילאהיא

מוצאיםאנחנוולמצוינות.ופיתוחלמחקר

מתרוצץאניבעצמנו.האלההמשאביםאת

המשאביםאתלהשיגכד־העולםבכל

לחלוטיןוברורהזה,הדבראתשיקיימו
נצליחלאבזה,נשקיעלאאנחנושאם
רלוונטים".להיות

SWISS COTTAGE/
NOTTING HILL

אנגל,ענתד"ר

חושבת"אניוולפסון:

שיפולנותניםשאנחנו

והחייםושוב,מקצועי

מוגנים,האנשיםשל

כשמשופלאבל

גםרוצההואמגיע,

הכתףעלמונחתיד
הוליסשי.יותרושיפול

שלאדבריםאלה

מספיק"קורים

8ELSIZEPARK

;gt—58־68
BREAKOUT ROOM

BOARDROOM
LOUNGE

SOUTH BANK/

אלרם,תמרר"ר
הצופים:הרהדסה

כשאתה"התחושה

ספרביתמסיים

היאלרפואה

ביתהואשהמרכז

ובמובניםהחולים,

הקהילהמסוימים
אואותומשרתת

אותומזינה

התפיסהבמשופלים.

הפוכה:להיותצריכה

מתבצעתהרפואה

וביתבקהילה,

שםהחולים

לעזור"כדי

הערה




אתלכתובהיא"השאיפה

הרפואה"בספריהבאהפרק
איכילובהחוליםביתשלהשדבסרטןלטיפולהיחידהאתמובילחננבליקאמירדר׳

מומחיםוחיבורמתקדמתטכנולוגיהחדשים,טיפוליםעםיחדהעולמית,המחקרלחזית

החולותשלההחלמהסיכוייאתיותרעודלשפרהמבקשיםהרלוונטיים,התחומיםמכלל

כ־000,5בווחולותנשיםבקרבהנפוץהגידולהינושדרטןן?????

ביחידהמטופלותמתוכן.כ־000,1שנהכלבישראלנשים

בתלאיכילובהרפואיהמרכזשלהשדבסרטןלטיפול

ומטופלותבישראל,מהפעילותהיאהחוליםביתשלהיחידהאביב.

הארץ.מרחביחולותבה

עםשירות׳מהפךגםלאחרונהעברההשדלסרטןהיחידה

בשדרוגשלווהמעברעופרסמיבבנייןהחדשלמכוןהמעבר

ההמתנהעמדותלמשל,כךביחידה.והמלונאותהשירותברמת

יותר.נוחיםהטיפוליםוחדרימרווחות,

מבוססתביחידההעבודה"שיטת

לטיפולהמגיעמקרהכללכידות.על

מולטי־בפורוםנידוןהמחלקה

דיסציפלינרי

$TS1$מולטידיסציפלינרי$TS1$

$DN2$מולטידיסציפלינרי$DN2$עלמתקבלתוההחלטה

כירורגים,היתר,ביתהכולל,צוותידי

אתלבנותכדיופתולוגים,מקרינים,

ביותרהאפקטיביתהטיפולאסטרטגיית

זוננבליק,אמירדר'מסבירהחולה",עבור

היחידה.מנהל

שירותיםשלרחבמגווןמקבלתהיחידה

קרדיו־אונקולוגיה,כמונלוות,מיחידות
לוואי,תופעותהעיכול,במערכתטיפולים

משלימה,ורפואהסוציאליותעובדות

מעניקותובכךאליהבסמוךהפועלות

אחדבמקוםרחבהמעטפתלמטופלת

הזמיןמלווהצוותואישאיש׳מענהעם

קבלתמאפשרותהרופאיםולצוות,24/7
טובהאיכותובקרתבמשותףהחלטות

יותר.

השדסרטןעםשאובחנו"מטופלות

ליחידהמופנותממוגרפיהבעקבות

החולים.בקופתהכירורגידיעל

בשלביםשמאובחןסרטןעםלחולות

טיפוליםכיוםמוצעיםיותרמתקדמים

שניתןמתקדמותבתרופות)נאו־אדג׳ובנטים(ניתוחייםטרום

הגידולאתלצמצםכדיהכריתהניתוחביצועלפניעודלתת

נרחבתמכריתהולהימנעיותרממוקדתכריתהלאפשרבשד,

ביחידהנבחניםבהמשךהלימפה".בלוטותאוכולוהשדשל

הטיפולמטופלת,לכלשמותאםהנדרשהשחזורהניתוח,סוג

הורמונליות,בתרופותלרבותהניתוח,לאחרותרופת׳הקרינתי

ועוד.מתקדמותביולוגיותתרופותכימותרפיה,

אמירזוננבליקד"ר

לטיפולהמגיעמקרה"כל

בפורוםנידוןהמחלקה

מולטי־דיסציפלינרי

אסטרטגייתאתלבנותכדי

ביותר"האפקטיביתהטיפול

המחקרבחזית

קשרומיישמיםהתרגומ׳המחקרבחזיתגםנמצאים"אנחנו

מחקרמקבוצותחלקהיאהיחידהלמעבדה.הקליניקהביןישיר

אומררבות",במדינותמחקרייםבפרויקטיםושותפהבינלאומיות

חלקבהיותהיתרוןבאיכילובהשדסרטןליחידתזוננבליק.דרי

כלומרופיתוח,מחקרעלדגשהנותןגדולשלישונירפואיממרכז

כמותהמרכזביותר,מתקדםלציודגישהבולמטפליםשישמרכז

באופןוכןביותר,מורכבותחולותלרבותמטופלותשלגדולה

יחידותעםמשולבטיפולשמאפשר

הרפואי.במרכזאחרות

אקדמימרכזאיכילובמהווהבנוסף

ההכשרהאיכותאתשמשמרבאופן

היותםעלושומרביחידההצוותיםשל

והרפואייםהמדעייםבחידושיםמעודכנים

רבזמןמקדישים"אנובסרטן.במאבק

ומתמחיםסטודנטיםולהכשרתלמחקר

שחזיתידיעהומתוךאמונהמתוך

חזיתגםהינהשדבסרטןהמחקר

החולותעבורוהמיטב׳העדכניהטיפול

מדגיש.הואשלנו",

אלה,בימיםנערךהשדסרטןביחידת

עלשהתקדמובחולותמחקרהשאר,בין

ביןקלינילמחקרשותפיםאנוראשוןקו

במספרהפתוח(MORPHEUS)לאומי

תרופותומשלבמרכזיםשלמאודמוגבל

אימונולוגיותתרופותעםהורמונליות

החיסוניתהמערכתלחיזוקהפועלות

בגידול,במלחמתההגוףשלהטבעית

בתרופותהוכחהכברשיעילותהשיטה

לרבותאחרים,סרטןלסוגיהרשומות

הריאותסרטןמלנומה,מסוגהעורסרטן

עםלנשיםכן,כמוראש־צוואר.וסרטן

האחרונותבשניםעבורןשפותחוHER2לחלבוןחיובישדסרטן

במחקרהיחידהמשתתפת"עוד"םתרופתייםטיפוליםמספר

ואילוהחדשנייםלטיפוליםיגיבומטופליםאילולנבאשמבקש

אלה.לטיפוליםעמידותבמהירותיפתחו

בספרים,הבאהפרקאתשכותביםאלהלהיותהיא"השאיפה

בצורההרפואהאתולקדםארציתברמההמחקרלחזיתלהפוך

ביותר".המשמעותית

הערה




צילומים:
ליאור
צור,
מירי

גטניו

דוברות
$TS1$דוברות$TS1$

$DN2$דוברות$DN2$
איכילוב

Brand Voice

הלבעלנלחמים
אתמובילאיכילוב,החוליםביתשללבניתוחימחלקתמנהלגל,בןינאידר'

ומנוסים,בכיריםרופאיםצוותבעזרתוהסכנולוגיההחדשנותלחזיתהמחלקה

ייחודיותבהשתלותוהתמחויותרב־תחומיותסיפולגישות

ביתשלהלבחלקת

בתלאיכילובהחולים

JI?,מובילהמחלקהאביב

תיקוניהמעקפים,ניתוחיבתחום

מסתמיםוהשתלותמסתמים

עצםפתיחתוללאקטןבחתך

בחזיתעומדתהמחלקההחזה.

תוךהלב,בכירורג"תהחדשנות

ובטכנולוגיותבטכניקותשימוש

וגישתבתחום,ביותרהמתקדמות

אתשמהאשררב־תחומיתטיפול

במרכז.המטופל

דר׳ידיעלמנוהלתהמחלקה

מספרלפניששבגל,בןינאי

ניתחשםהברית,מארצותשנים

שלהפרסבטריאםהחוליםבבית

בניו־יורק,קולומביהאוניברסיטת

המוביליםהרפואייםמהמרכזים

זהרפואימרכזהברית.בארצות

חדשנותעלדגשהשםכמרכזידוע

הלב.כירורגייתבתחוםטכנולוגית

החדשנותבחזית

מנתחיםצוותפועל"במחלקה

שלרחבמנעדהמבצעמנוסה

מעקפים,לניתוחימעברניתוחים,

מסתמיםותיקוניהחלפות

העורקיםאביוניתוחימורכבים

אנושוטף,באופןהמתבצעים

ניתוחיםשלשגרהמקיימים

פולשנייםניתוחיםכגון"חוד"ם,

עצםפתיחתוללאזעירבחתך

במספרמובילה)המחלקההחזה

בהשבוצעוהמעקפיםניתוחי

ללאמסתמיםהשתלותזו(,בגישה

הפריסט"ל()מסתםמתכתתותב
גבוהיםבביצועיםהמתאפיינים

אלמנטיםהמשלביםוניתוחים׳רגילים',למסתמיםביחס

לאפשרמנתעלזאתכלהפולשנית.הקרדיולוגיהמתחום

מבוגריםבחוליםיותרמהירהוהתאוששותהחלמהשיקום,

מוגברבסיכוןאותםהמעמידהמרובהמתחלואהשסובלים

גל.בןדר'מסביררגיל",בניתוח

המחלקההחלהלאחרונה

נוספת"חודיתבפעילות

ניסיונימסתםהשתלותשל

העליה)ביןמיטרליתבעמדה

השמאלי(לחדרהשמאלית
בחודזעירפתחדרךוזאת

לב־במכונתשימושוללאהלב

ריאה

$TS1$לבריאה$TS1$

$DN2$לבריאה$DN2$שמקובלכפיהלבועצירת

קונבנציונליים.בניתוחים

במחקרשותפיםאנוכך"לצורך

באירופה,המתבצעמרכזירב

הליךהברית.וארצותקנדה
שלדלףעםלחוליםמיועדזה

הסובליםהמיטרל׳המסתם

גילכגוןמרובים,סיכוןמגורמי

קשות:נלוותומחלותמתקדם

ראותמחלתבעבר,לבניתוח

מחלתכל"ת׳,כשלחסימתית,

לבביתפקודפריפריים,דםכלי

ועוד".ירוד

שלנוהטבעית"השאיפה

אתמטופללכללהתאיםהיא

וזאתעבורוהנכונהההתערבות

המזעריתהפולשנותבמידת

התפשרותללאהאפשרית,

הסופית,התוצאהאיכותעל

שלמרותלהדגישל׳חשובאך

חזותאינהחדשנותהאמור,כל

הקונבנציונאליותהפעולותהכל,

לעין,הנראהבטווחעדיין,הן
הבטוחותהטובות,הפעולות

עבורביותרהטווחוארוכות

אוהכאבהמטופלים.מרבית

הצטמצםבהןהכרוךהסבל

אינוולעיתיםהנוכחיבעידןמאוד

הרובזאת.להביןוחשובכללקיים

משתחרריםהחוליםשלהמכריע

לשגרתוחוזריםימיםחמישהאוארבעהלאחרלביתםהיום

ח"םותוחלתבאיכותשבועותמספרתוךלחלוטיןרגילהח"ם

לעבורהצורךשלומפחידמכונןאירועאותוכאשרתקינה,

בעצםוזהומעומעם,רחוקלזיכרוןהופךפתוח׳לב׳ניתוח

"עודנו".

גלבןינאיד"ר

אתלהתאיםהיאשלנו"המטרה

לכלביותרהאפקטיביהטיפול

באמצעותזאתעושיםאנומטופל;

המקרהאתהבוחןרב־תחומיצוות

אסטרטגייתאתעבורוומתאים

ביותר"והנכונההטובההטיפול

הערה




1חמתבחזה
היקפיוטיפולמאתגריםלניתוחיםהחזה,מחלקתאתלאחרונההקימואיכילובהחוליםבבית

אבלארוכה,לפנינוהדרךמורכבים,מאודשלנוהחולים"רובהמטופל.לצרכישמותאםורגיש,

פארמיכאלד"רהמחלקה,מנהלאומרבשלום",הביתהאותםלהחזירשואפיםאנחנו

והעמוסותהמורכבותהמחלקותאחתהיאחזהחלקת

במצביםלכאןמגיעיםחוליםאיכילוב:החוליםבבית

J?,חייהם.אתיצילהמיומןשהצוותומחכיםמאתגרים

דרושהחולהמזאת,יתרהאבלפשוטים,אינםעצמםהניתוחים

ופיזיותרפיהנמרץטיפולכמווכוללניים,אינטנסיבייםלשירותים

הניתוח.ואחרילפנימגוונת,

איכילובהחוליםביתשל"המטרה

שהיאחדשהמחלקהלהקיםהיתה

מיכאלד"רמסבירלזה","שדית

היום"עדהמחלקה.ראשפאר,

תחתהבכיריםהחזהמנתחיפעלו

בהקמתהלב.מנתחימחלקת

רקלארצינוהחדשה,המחלקה

שלנוהיכולתאתולהרחיבלשפר

חדשמרכזליצוראלאשירות,לתת

להכשרתצעירים,מנתחיםללימוד

הבא".הדור

המחלקהשלהעיקרי"התחום
שעתיות,במחלותוטיפולאבחוןזה

גידוליםהריאה,סרטןכמוממאירות

ביתדופןאוהחזהבביתשונים

אחרים",ודבריםרשתמיצר,החזה,

מטפלים"אנחנופאר.ד"רמסביר

ובאנשיםריאותבנפחתגם

ועוד".ריאותלהשתלתשמועמדים

פארד"רזכהכחודשייםלפני

המחלקה,אתלנהלוהתחילבמכרז
בכיריםמנתחיםשניעםביחד

שעבדונשר,ופרופ׳פזד"רנוספים,

הצוותבאיכילוב.לבבניתוחיכהעד

צעירים,במנתחיםמוקףהבכיר

והרבהתוכניות"הרבהמתמחים,

"הדרךפאר.ד"רמחייךאתגרים",
שהצבנוהאתגריםארוכה.לפנינו

פיתרוןשייתןריאה,סרטןשלמרכזפהלבנותזהלעצמנו
נפחתשלומרכזשלנו,הגיאוגרפיבאזוררקלאהחולים,לרוב

ריאות".

החולים"רובומסובכים.גדוליםבמחלקההאתגריםכאמור,

ד"רמפרטמורכב",מאודהזההתחוםמורכבים,מאודשלנו

רפואיאתגרזהריאותנפחתעםחוליםאוסרטן"חוליפאר.

מציעים,שאנחנוהמשאביםשלנו,וההיערכותקשה,מאוד

הניתוחיםשלהם.לצרכיםולהתאיםשוניםלהיותצריכים

הניתוח".ואחרילפניהטיפולוגםפשוטים,לאכמובן,עצמם,

הזאת?המורבותעםלהתמודדותנערכיםאתםאיך

החוליםואתהחוליםביתאתלהכירקודםזה"התוכנית

אותםלהחזירואיךבחוליםלטפלאיךלראותבו.שנמצאים

ללמדמתמחים,לגדלחדשים,שירותיםלבנותבשלום,הביתה

הכירורגיתהחטיבהעםהחוליםביתהואאיכילובלנתח.אותם

פה,הכירורגיםלמשפחהמצטרףואניבארץ,חזקההכי

החוליםביתאתלחזקבשאיפה

והנחלתושצברתיהידעבעזרת

מבחינההצעירים.למתמחים

פשלה,בשיתוףמאמיןאניאישית
מאמיןאניואנושיות,טוביםיחסים

אווירהשישברגעטובה.באווירה

כלעללהתגבראפשרטובה

פשוטלאשזהלמרותהבעיות.

בכלל".

ובחוכמהבחיוך

ילדיםלשלושהואבנשו׳פאר,ד"ר

רפואה,לומדכברבהםשהגדול

אתכשסייםמגיאורגיהלארץעלה

סטאז'עשהבארץהרפואה.לימוד׳

צבאילשירותוהתגייסהשומרבתל

השחרוראחריכרופא.עשהשאותו

ניתוחיבמחלתהתמחותהתחיל

הרופא.אסףהחוליםבביתחזה

בארץהתמחויותשלשורהאחרי
ניתוחייחידתכמנהלמונהובחו"ל

לאסףחזרואזמולפסוןחזה
שבעבמשךשימששםהרופא,

"רופאחזה.ניתוחימנהלשנים

אחדזהאנושי,להיותחייבכירורג

אומר.הואהחשובים",הדברים

הגיעמספר,הואחזה,לניתוחי

סטאז׳עשהחדשכשלהבמקרה.

התמחותוחיפשהשומרבתל

מנהלהלו׳,אריאללפרופ,פנהב־9991כללית.בכירורגיה

מנהלבר,אילןלד"ראותישלח"הואבארץ.הכירורגיתהחטיבה

"בסופופאר.ד"רמספרשם",שאתחילוהציעחזה,כירורגיית

זה".עלמתחרטלאואנינשארתי,כברדברשל

"כלהשעון.וסביבמאודקשהאומר,הואבמחלקה,העבודה

ובחוכמה",בחיוךזהאתלעשותמקפידאניאבלעמוס,הזמן

ואיךלהשתפראיךהזמןכלחושב"אניפאר.ד"ראומר

שלמדומתמחיםכמהכברוישאנשים,מגדלאנילהתקדם.

ומחוץניתוחבחדרבלימודזמןמאודהרבהמשקיעאניאצלי.
בעיה".זאתאזמהעב1דהלהתרגשמפסיקיםאםניתוח.לחדר

להשתפראיךהזמןכלחושב"אני

הרבהמשקיעאנילהתקדם.ואיך

ומחוץניתוחבחדרבלימודזמןמאוד
להתרגשמפסיקיםאםניתוח.לחדר

בעיה"זאתאזמהעבודה

הערה




ציבום:
דוברות
מרכז
רפואי
ובין

בילינסון

2019פורבםדירוגבישראלהטוביםהרופאים

א1נק1ל1גיה
אונקוגינקולוגיה
רופאהדליה,גלינסקי־צורףד"ר.-

השדשללאונקולוגיהביחידהבכירה

מרכזבגניקראונקולוגיה,ומומחית

בילינסוןהחוליםביתלסרטן,דפדוף

השירותמנהלתתמר,ספרא.-פרום׳

האונקולוגי,המערךהאונקו־גינקולוגי,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

רופאהרוני,פרומרשפירא.-ד"ר

למלבאוםאלהבמכוןאונקולוגית

השירותומנהלתלאימונואונקולוגיה

האונקולוגי,במכוןלאונקרגינקולוגיה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

אורולוגיתאונקולוגיה

המערךמנהלרענן,ברגר.-ד"ר

גידוליתחוםעלואחראיהאונקולוגי

והערמונית,הכליההשתן,מערכת
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

יחידתמנהלתויטה,ניימן.-ד"ר

דוידוף,במרכזהאונקולוגיהאשפוז
בילינסוןהחוליםבית

מנהלדניאל,קייזמן«ד"ר

במערךהשתןדרכילגידוליהיחידה

מאירהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

היחידהמנהלאלי,רוזנבאום.-ד"ר

במרכזאורולוגיתלאונקולוגיה

בילינסוןהחוליםביתדוידוף,

וסרקומהעצםגידולי
מרכזמנהלגיל,בר־סלעפרום׳.-

המרכזשולמית","ביתהסרטן

העמקהרפואי

המרפאהמנהלתאלונה,זרד"ר«•

וסרקומותהחזהביתבגידולילטיפול
החוליםביתלסרטן,דוידוףבמרכז

בילינסון

שירותמנהלתדניאלה,כ"ץר"די-

במכוןוסרקומהשדממאירות

)אסףשמירהחוליםביתהאונקולוגי,
הרופא(

-;tgמנהלסגןעופר,מרימסקיפרופ׳

היחידהמנהלהאונקולוגי,המערך

רכהורקמהשלדשללאונקולוגיה

אונקולוגית,מעקבמרפאתומנהל
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

וצווארראשגידולי

המערךמנהלתאיריס,גלוק.-ד"ר

בגידולילטיפולוהשירותהתומך

המרכזהסרטן,במרכזצווארראש

השומרתלשיבאהרפואי

יחידתמנהלבלאן,סאלםי-ד"ר

האונקולוגי,במערךראש־צוואר
פישמןע"שהאונקולוגיהמרכז

המרכזצוואר,ראשלמחלותוהמרכז

רמב"םהרפואי

סגןאהרון,פופובצר.-פרופ׳
היחידהומנהלהקרינהיחידתמנהל

דוידוף,במרכזראש־צווארלגידולי
בילינסוןהחוליםבית

אונקולוגיהנ"מן,ויטהד"ר

מנהלתצהלה,צוק־שינא.•ד"ר

במערךלנוירראונקולוגיההיחידה

רמב"םהרפואי,המרכזהאונקולוגי

פליאציהבכאבטיפול

מומחהשמעון,ויין.-ד"ר

ובטיפולבפסיכואונקולוגיה

השירותמנהלפליאטיבי,

ביתדוידוף,במרכזהפליאטיבי

בילינסוןהחולים
היחידהמנהלנתן,צ׳רניפרופ׳.-

המרכזתומך,וטיפולאונקולוגילכאב

צדקשעריהרפואי

;tgברפואהמומחיתרתם,תלםד"ר

מנהלתמ"מובגריאטריה,פנימית

הכלליבאשפוזגריאטרישירות

מנהלתפליאטיבית,ורפואה

סרטן,בחוליתומךלטיפולהמרפאה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

עיכולמערכת

מנהלתאירית,בן־אהרון.-פרום׳

הרפואיהמרכזהאונקולוגי,המערך

רמב"ם

המערךמנהלברוך,ברנרפרופ׳.-

דוידוףמרכזומנהלהאונקולוגי

בילינסוןהחוליםביתלסרטן,

מנהלסגניתרווית,גבע.-ד"ר

הרפואיהמרכזהאונקולוגי,המערך

)איכילוב(ת"א

מנהלתאיילההוברט«-פרופ׳

העיכול,במערכתלגידוליםהמרכז
המרכזלאונקולוגיה,המחלקה

כרםעיןהדסההרפואי

המערךמנהלעידו,וולףtg;-פרופ׳

ת"אהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

)איכילוב(

מנהלתעינת,שחם־שנזואלי.-ד"ר

העיכולמערכתלגידוליהשירות

המרכזהאונקולוגית,במחלקה

השומרתלשיבאהרפואי

יחידתמנהלסלומון,שטמרtg;-פרופ׳

המכוןמנהלומ"מוסגןהמחקר

תוכניתעלאחראילאונקולוגיה,

טרובמןמרכזומנהלההתמחות

ביליוסוןהחוליםביתלמחקר,

שדסרטן

מנהלתנועה,בן־ברוך.-ד"ר

המרכזהאונקולוגית,המחלקה

קפלןהרפואי

מנהללשעברחיים,גוטמןפרופ׳.-

אונקולוגיתלכירורגיההיחידה
פרופ׳בילינסון,החוליםבבית

לרפואהבביה"סלכירורגיהחבר

יו"רלשעברת"א,אוניברסיטתשל

לכירורגיההישראליתהחברה

החברהחבראונקולוגית,

האירופאיתוהחברההאמריקאית

€5e)אונקולוגית,לכירורגיה
תמר,יבלונסקי־פרץtg;-פרופ׳
לאונקולוגיהשרתמכוןמנהלת
השד,שלממאירותלמחלותוהמרכז
הדסההרפואיהמרכז

מנהלתרינת,ירושלמיtg;-פרופ׳

מרכזהשד,שללאונקולוגיההיחידה

בילינסוןהחוליםביתדוידוף,

מנהללשעברמשה,ענברtg;-פרופ׳

הרפואיבמרכזהאונקולוגיהמערך

אונקולוגייועץ־על)איכילוב(,ת"א
רפואייםמרכזיםבאסותא

הערה




מנהלתשני,פאלוך־שמעוןי-ד"ר

השד,שללאונקולוגיההיחידה

צדקשעריהרפואיהמרכז

מנהלתבלה,קאופמןיפרופ׳

ונשיאתהשדשללאונקולוגיההמכון

הרפואיהמרכזהאונקולוגי,המערך

השומרתלשיבא

מנהלתאורה,רוזנגרטןד"ר

גינקולוגית,לאונקולוגיההיחידה
צדקשעריהרפואיהמרכז

בכירורגיהמומחהערן,שרוןי-ד"ר

שלאונקולוגיתוכירורגיהכללית

השד,לבריאותהמרכזמנהלהשד,

בילינסוןהחוליםבית

רדיותרפיה

מכוןמנהלתאורית,גוטפלדיד"ר

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזהקרינה,

היחידהמנהלמרק,ויגודהי-ד"ר

הדסההרפואיהמרכזלרדיותרפיה,

מומחהעמיחי,מאירוביץי-ד"ר

ורפואהרדיותרפיהלאונקולוגיה,

לקרינההיחידהמנהלפנימית.
לאונקולוגיה,שרתמכוןממוקדת,
הדסההרפואיהמרכז

המכוןמנהלצבי,סיימוןי-פרופ׳

המרכזאונקולוגית,לרדיותרפיה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלאייל,פניגפרופ׳

ביתדוידוף,במרכזלרדיותרפיה

בילינסוןהחולים

בכירקרינהרופארפאל,פפרי-ד"ר

חוליםביתהאונקולוגי,המכוןומנהל

החיילרמתאסותא

מחלקתמנהלבן,קורן^פרופ׳
שעריהרפואיבמרכזרדיותרפיה

ברדיותרפיהמומחהאונקולוגצדק,

ריאות

;tgלמחלותהמכוןמנהלאמיר,אוןד"ר

השומרתלשיבאהרפואיהמרכזריאה,

המערךמנהלסגןיאיר,ברד"רי-

סרטןתחוםומרכזהאונקולוגי

תלשיבאהרפואיהמרכזהריאה,

השומר

המכוןמנהלתמיה,גוטפרידד"רי-

מאירהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

בכיררופאחובב,נחושתןפרופ׳

המרכזלאונקולוגיה,במחלקה

הדסההרפואי

בסרטןמומחהניר,פלדפרום׳יי

אונקולוגיהפלד,נירפרום’

רמתאסותאחוליםביתריאות,

האונקולוגיהמערךמנהלהחייל,
יו"רלשעברסורוקה,הרפואיבמרכז

האירופאיבאיגודהריאהסרטןתחום

הוועדהויו"רריאהלמחלות

שלמוקדםלאבחוןהבינלאומית

הריאהסרטן

הערה




2019פורבסדירוגבישראלהטוביםהרופאים

א1ר1ל1גיה

אונקולוגיתאורולוגיה
המערךמנהלג׳ק,בניאלפרום׳«-

בילינסוןהחוליםביתהאורולוגי,
השרוןחוליםובית

מנהלנתןעפרגפריתפרופ׳

הרפואיהמרכזלאורולוגיה,המחלקה

כרםעיןהדסה

שלבפועלמנהלזוהר,דותןי-ד"ר

בכיררופאלאורולוגיה,המחלקה

השרותומנהלהאורולוגיתבמחלקה

הרפואיהמרכזהאורראונקולוגי,

השומרתלשיבא

מומחהאמנון,זיסמן•יפרופ׳

ומנהלאורולוגיתלכירורגיה

החוליםהא1רולוגית,ביתהמחלקה

הרופא()אסףשמיר

בכירמנתחולדימיר,יוטקין«-ד"ר

הרפואיהמרכזלאורולוגיה,במחלקה

הדסה

מנהלעופר,יוסיפוביץ«-פרופ׳

המרכזהאורולוגית,המחלקה

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלאילן,ליבוביץפרופ׳«-

המרכזהאורולוגית,המחלקה

מאירהרפואי

מנהללשעברחיים,מצקין*פרום׳

הרפואיבמרכזהאורולוגיתהמחלקה

באורולוגיהמומחה)איכילוב(,ת"א

וכיסהערמוניתובגידוליאונקולוגית

;SEJgtהשתן,

המחלקהמנהלעופר,נתיב«-פרופ׳
ציוןבניהרפואיהמרכזהאורולוגית,

מנהלגלעד,עמיאלי-פרופ׳

הרפואיהמרכזאורולוגיה,מחלקת

רמב"ם

בכיררופאיצחק,קוורי-ד"ר

הרפואיהמרכזהאורולוגית,במחלקה

השומרתלשיבא

מנהלדוד,קקיאשווילי«יד"ר

הרפואיהמרכזאורולוגית,מחלקה

יפההלל

המחלקהמנהליעקב,דמון«פרופ׳
לכירורגיהמומחההאורולוגית,

גידוליםשלכירורגיהרובוטית,

המרכזוערמונית,השתןדרכיבכליות,

השומרתלשיבאהרפואי

סקסולוגיה,אונות,אין
מיניתפקוד

באורולוגיהמומחהאורי,גורי-ד"ר

דליפתשופכה,ניתוחישחזורית,

מיני,תפקודוהפרעותבגברים,שתן

מאירהרפואיהמרכז

המרפאהמנהליוזה,חן»-פרופ'

ת"אהרפואיהמרכזמיני,לתפקוד

)איכילוב(
•4

הערה




אורולוגיההידש,גיאד"ר

במחלקהבכיררופאנועם,כתריד"ר*-
אונות,באיןמומחההאורולוגית,

ותפקודנוירואורולוגיהסקסולוגיה,

השומרתלשיבאהרפואיהמרכזמיני,

אגןרצפתשתן,דליפת
בנשיםואורולוגיה

רופאלשעבריעקב,גולומבד"ר*-

ומנהלהאורולוגיתבמחלקהבכיר

במרכזנשיםשללאורולוגיההמרפאה

ובעלהשומרתלשיבאהרפואי

גןברמתפרטיתקליניקה

מומחהיעקב,סתיופרום׳י•

החוליםביתאורולוגית,לכירורגיה

הרופא()אסףשמיר

בכיררופאבורים,פרידמן«ד"ר

החוגראשאורולוגיה,במחלקת

המרכזקהילתית,לאורולוגיההארצי

כרמלהרפואי

מנהלאלכסנדר,ציביאן*-ד"ר

השירותומנהללאורולוגיההמחלקה

ושיחזורית,לפרוסקופיתלאורולוגיה

וולפסוןהרפואיהמרכז
מרכזמנהלעפר,שנפלדפרופ׳*•

ותפקודית,שחזוריתלאורולוגיה

צדקשעריהרפואיהמרכז

מולדיםמומיםילדים

היחידהמנהליעקב,חייםבן*•ד"ר

דנההחוליםבביתילדיםלאורולוגיית

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

היחידהמנהלדוד,מאירבןד"רי-

לרפואתשניידרמרכזלאורולוגיה,

ילדים

ילדיםאורולוגגיא,הירש*•ד"ר

אורולוגייתיחידתמנהלמומחה,

כרםעיןהדסההרפואיהמרכזילדים,

הצופיםהרהדסההרפואיוהמרכז

מומחהפנחס,לבנה«פרופ׳

בכיררופאילדים,באורולוגיית

הרפואיהמרכזהאורולוגית,במחלקה

רמב"ם

מנהליחזקאל,י-פרופ׳לנדאו

המרכזילדים,לאורולוגייתהיחידה

כרםעיןהדסההרפואי

מוהלסגןיורם,י-פרופ׳מור

ומנהלאורולוגיתלכירורגיההמחלקה

ביתלילדים,האורולוגיתהיחידה

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחהעמוס,נאמן*-ד"ר

אורולוגייתיחידתומנהלבאורולוגיה

)אסףשמירהחוליםביתילדים,
הרופא(

מנהלבוריס,צרטיןפרופ׳י•

הרפואיהמרכזהאורולוגית,המחלקה

צדקשערי

אורולוגיתכירורגיה

במחלקהבכיררופאאבי,בריד"רי•
בלפרוסקופייתמומחההאורולוגית,

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזכליה,

בכירורגיהמומחהיורם,דקלר"די•

המחלקהמנהלאורולוגית,
בלפרוסקופייתמומחההאורולוגית,
כרמלהרפואיהמרכזכליה,

רופאהדורית,זילברמן*ד"ר

האורולוגית,במחלקהבכירה
המרכזרובוט,בניתוחימומחית

השומרתלשיבאהרפואי

בכירורגיהמומחהשלום,כץ*•ד"ר

אידוישיטתמחלוציאורולוגית,

המרפאהמייסדבישראל,הערמונית

בביתורופאאישית""רפואההפרטית

החיילרמתאסותאחולים

היחידהמנהלאנדריי,נדו*•ד"ר

במערךלפרוסקופיתלאורולוגיה

בילינסוןהחוליםביתהאורולוגי,

נוירואורולוגיה

וכירורגאורולוגשחר,אהדוניד"ר

בילינסוןהחוליםביתמומחה,

במערךבכיררופאגבי,גילוןד"ר*-

בילינסוןהחוליםביתלאורולוגיה,

מנהלאילן,גרינולדי-פרופ׳

והפרעותלנוירואורולוגיההיחידה

הערה




הרפואיהמרכזהמיני,בתפקוד

רמב"ם

בכיררופאיורם,ורדי«פרופ׳

הרפואיבמרכזאורולוגיהבמחלקת

הרפואיובמרכזהשומרתלשיבא

ציוןבני

הגברפריון

ביחידהבכיררופארענן,טלד"ר

המרפאהומנהללנוירואורולוגיה

רמב"םהרפואיהמרכזהגבר,לפוריות

מומחהיגאל,מדג׳רי-ד"ר

בנקמנהלהגבר,ופריוןבאורולוגיה
חוליםביתסופרם,אסותאהזרע

החיילרמתאסותא

השירותמנהלמריו,סופרד"רי-

ת"אהרפואיהמרכזהאנדראורולוגי,

)איכילוב(

היחידהמנהלגיל,רביבפרום׳י-

במחלקהבכירורופאלאנדרולוגיה
שיבאהרפואיהמרכזהאורולוגית,

רמתאסותאחוליםוביתהשומרתל

החייל

מובילמומחהשי,שפיד"רי-

אסותאחוליםביתהגבר,לפוריות

מרפאהמנהלהחייל,רמת

עצמאיתאנדרולוגית

בכליות,אבניםריסוק
אנדואורולוגיה

בכיררופאניד,י-ד"רקליינמן

אורולוגית,לכירורגיהבמחלקה
בכליותאבניםבריסוקמומחה

השתןמערכתשלבגידוליםובטיפול

תלשיבאהרפואיהמרכזהעליונה,

השומר

מנהלמרדכי,דובדבניפרופ׳«•

וריסוקלאנדואורולוגיההיחידה

המחלקהמנהלסגןאבנים,
הדסההרפואיהמרכזלאורולוגיה,

כרםעין

היחידהמנהלהרי,וינקלרד"ר«-

הרפואיהמרכזלאנדואורולוגיה,

השומרתלשיבא

היחידהמנהליורם,זיגלד"ר«-

ביתאבנים,וריסוקלאנדואורולוגיה

הרופא()אסףשמירהחולים

היחידהמנהלדוד,ליפשיץד"ר«?

חוליםביתפולשנית,זעירלאורולוגיה

השרון

;tgאורולוגרופאגיל,מאיירד"ר

המרכזאורולוגית,אשפוזבמחלקת

ציוןבניהרפואי

בכיררופאאלי,תבדיי-ד"ר

הרפואיבמרכזלאורולוגיהבמחלקה

אנדואורולוגיהשירותומנהלוולפסון

הפרטיהחוליםבביתאבניםוריסוקי

יםבבתמרב

הערה
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אורתופדיה

היחידהמנדלנועםבורי-ד"ר

בתיקוןתימחהילדים,לאורתופדיית

המרכזגפיים,והארכתעיוותים

העמקהרפואי

אלכסנדר,בלנקשטייןפרופ׳

האורתופדיבמערךבכיררופא

אבחנתי,באדלטדסאונדמומחה

השוחרתלשיבאהרפואיהמרכז

אונקולוגיתאורתופדיה
מנהליעקבביקלסי-פרופ׳

אונקולוגיתלאורתופדיההיחידה

הרפואיהמרכזהאורתופד׳,במערך

יפההלל

מומחהדוד,ניקומתבי-ד"ר

אורתופדיהאורתופדיתבכירורגיה

מנהלנילדים,מבנגריםאונקולוגית

בכירורגיהההתמחותתכנית

במערךבכירורופאאנרתוכדית

רמב"םהרפואיהמרכזהאורתנפדי,

מנהליהודה,קולנדרפרום׳!י

לאנרתופדיההארציתהמחלקה

השירותומנהלאונקולוגית

בילדים,אונקולוגיתלאורתופדיה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

בשבריםטיפולטראומה;

מורכבים

היחידהמנהלאמלח׳וריד"ר

ומומחהאורתופדיתלטראומה

מערךאורתופדית.לטראומה

הדסההרפואיהמרכזהאורתופדית

)מאיר(איריליברגלפרופ׳
מומחההאורתופדי,המערךמנהל

ובהחלפתאורתופדיתבטראומה

הדסההרפואיהמרכזמפרקים,

מנהלאלכסנדר.לרנדפר1פ'יי

מומחההאורתופדיתהמחלקה

המרכזאורתופדית,בטראומה

זיוהרפואי

המחלקהמנהלרםמושיובפרום׳

בטראומהמומחהלאורתנפדיה,

האורתופדית,מערךאורתופדית,

כרםעיןהדסההרפנאיהמרכז

היחיזמנהלעמירקורנגריןד"ר•י

המרכזאורתופדית,לטראומה

קורנקזזהרפואי

מנהלסגןבנימיןקישי-ד"ר

תחוםאתומנהלהאירתיפדיהמערך

המרכזהאורתופדית,הטראומה

מאירהרפואי

בכיררופאאיתן,שגבד"רי•

ילדיםלאורתופדייתהמחלקה

לילדים,דיאקדנהחוליםבבית

ואיעיוותיםלתיקוןהשירותמנהל

הרפואיהמרכזבגפיים,שוויין

)איכילוב(

בכיררופאנחשון,שזרי-ד"ר

ומנהלהאנותנפדיתבמחלקה

אורתופדית,לטראומההיחידה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלסגןאלישטיינברגפר1פ׳י•

האורתופדית,החטיבהשלבכיר

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

ילדים

היחידהמנהלמרקאידלמןפר1פ׳

החוליםביתילדיםלאורתופדיית

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,רות

מומחהיאירג1רצ!קד"רי•

השירותמנהלבאורתופדיה

ילדים,אונקולוגיתלאורתופדיה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהתנהלדני,וייגלד"רי?

לרפואתשניידרמרכזלאורתופדיה,

ילדים

המרכזמנהלשלמהוינטרובפר1פ׳י-

מולדותעצםלמחלותהרב־תחומי

והתנועה,ההליכהלחקרוהמעבדה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהל)מ1קי(משהיניבד"רי־

ארתווסקופיתלכירורגיההשירות

המרכזבילדים,ספורטופגיעות

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהדודלבלד"ריי

המחלקהבכיררופאלאורתופדיה,
החוליםביתילדים.לאורתופדיית

הרפואיהמרכזלילדיםדואקדנה

)איכילוב(ת"א

יחידתמוהלרוןלמדןי-ד"ר

החוליםביתילדים,ייהתופיאו

אשדודאסותאהציבורי

;tgיחידהמנהלראובן,שטריתד"ר

החוליםביתילדים,לאורתופדיית

הרופא()אסףשמיר

;tgבכיורופאעמוס,שינדלרד"ר

ובמחלקההאורתופד׳במערך
היחידהמנהלילדיםלכירורגית

ומתבגריםילדיםלאורתופדייח

השומר.תלשיבאהרפואיהמרכז

הרגלכףכירורגייתבתחוםמתמקד

אסותאחוליםביתומבוגריםבילדים

החיילרמת

המפרקיםשלכירורגיה
וירךברך

מחלקהמנהלגבריאלאגרד"רי•
בפגיעותעוסקאורתופדית

במפרקיםארתרוסקופיות,ספורט

שמירהחוליםביתהסחוסים,ריפוי11

הרופא()אסף

תנהללשעבררון,ארבלד"ר•-

הרפואיבמרכזספורטרפואתשירות

לכירורגיהמומחה)איכילוב(,ת'׳

ולרפואתוקרסולברךאורתופדית

וביתאביברמתרפואימרכזספורט,

החיילרמתאסותאחולים

מנהלואדיםבנקוביץ•-ד"ר

במרכזמפרקיםלהשתלותהיחידה

יונתןמרכזמייסדסורוקה,הרפואי

רמתבאסזתאוהגבהמפרקלבריאות

החייל

שירותמנהלירוןבר־זיוי-ד"ר

החוליםביתמפרקים,להחלפת

הרופא()אסףשמיר

המערךמנהלרונן,דביייד"ר

ברזיליהרפואיהמרכזהאורתופדי,

מנהלמיכאל,דרקסלרפרופ׳

החוליםביתהאורתופדית,המחלקה

אשדודאסותאהציבורי

;tgמומחהאורתופדדניאל,לויןד"ר

שירותמנהלהירך.מפרקבהחלפת

הרפואיהמרכזמפרקים.לניתוחי

רמב"ם

מנהללשעבראהרוןמנחםד"ר»•

בחטיבהמפרקיםלהחלפותהיחידה

הרפואיהמרכזשלהאורתופדית

בכירורגיהמומחה)איכילוב(,ת׳

אורתופדיה»pma;זר,אביד׳ר

אורתופדיהקינן,אוריד"ר

הערה




פרטיתתרפאו,ובעלאורתופדית

€121אביבתלבטופיאיכילוב,
יחידתמנהלבצלאלפסקיןד"רי?

הרפואיהמרכזוארתתסקופיה,ברך

רמב"ם

הידכףכירורגית

מומחהארזאבישר!יד"ר

העליונההגפהשלבכירורגיה

היד,שורשבידופציעותלמחלות
היחידהמוהלוהמרפק.האמה

החוליםביתהיד,שללכיררורגיה

הרופא()אסףשמיר

לאורתופריהמומחהדן,הוטד"ר«•

הידשללכירורגיההיחידהמוהל

הרפואיהמרכזומיקרוכירורגיה,

רמב"ם

המחלקהמנהלתיונהיניבד"רי•
הרפואיהמרכזהיד,שללכירורגיה

השומרתלשיבא

מנהלתמיר,פריטשד"ר«-

חטיבההידשללכירורגיההיחידה

ת"אהרפואיהמרכזאורתופדית,

)איכילוב(

מומחהאוריפרקשד"ריי

הידשלובכירורגיהבאורתופדיה

הידשללכירורגיההיחידהומנהל

אשדודאסותאהציבוריהחוליםבית

וקרסולרגלכף
מומחהשלמה,אליאכוד"רי-

כףמנתחאורתופדיתבכירורגיה

לניתוחיהיחידהמנהלוקרסולרגל

הציבוריהחוליםביתרגלוכףקרסול

אשדודאסותא

מנהלסגן)נוני(נתןברוקד"רי-

הרפואיהמרכזהאורתופד׳,המערך

השומרתלשיבא

החטיבהמנהלאלחנן,לוגרד"ר

כףשללכירורגיההאורתופדית

ת"אהרפואיהמרכזוהקרסול,הרגל

)איכילוב(

קרסולמומחהרופאמהינוףד"ר

רגלכףבמרפאתרופארגלוכף

האורתופדיתבמחלקהסוכרתית

ובעלצדקשעריהרפואיבמרכז

רמתאסותאהחוליםבביתקליניקה

החייל

המערךמנהלדורוןנורמןפרום'יי

רמב"םהרפואיהמרכזהאורתופדי,

;tgהמעוךמנהלמאירניסקהפרופ׳

מאירהרפואיהמרכזהאורתופדי,

כתף

יריבגולדשטייןד"יי

אורתופדיתבכירורגיהמומחה

מנהלכתףוניתוחיארטרוסקופיות

הציבוריהחוליםביתהכתף,יחידת

אשדודאסותא

בכיורופאגבריאלמוזסד"רי•

חטיבההכתףשללכירורגיהביחידה

ת"אהרפואיהמרכזאורתופדית,

)איכילוב(

היחידהמנהלערןממןד"ר־-

חטיבההכתף,שללכירורגיה

ת"אהרפואיהמרכזאורתופדית,

)איכילוב(

בכתףמומחהאבישזרד"רי-

יחידתמנהלאורתופדיתוטראומה

שיקומי,האורתופד׳במעוףכתף

העמקהרפואיהמרכז

מרפק

בכיררופאמארקלזבנברגד"רי-

החוליםביתומרפק,כתףלכירורגיית

בילינסון

שירותמוהלישירוזנבלטד"ר

אורתופדיתחטיבהמרפק,ניתוחי

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

שדרהעמוד

מומחהנסיםאוחנהי-ד"ר

המערךמנהלשידרה,עמודבניתוחי

מאירהרפואיהמרכזהאורתופדי,

מנהליורם,אנקשטייןי-ד"ר

ביתהשדרהעמודלניתוחיהיחידה

הרופא(יאסףשמירהחולים

מנהליגאלמירובסקיפרופ׳

החוליםביתאורתופדיהמחלקת

הרופא()אסףשמיר

מנהלאלון,פרידלנדרד"ריי

המרכזשידרה,עמודלעיחתיהיחידה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלאוריקינןד"רי-

הרפואיהמרכזשדרה,עמודלניתוחי

רמב"ם

היחידהמוהלליאוןקפלןפרופ׳יי

המערךשדרה,עמודלניתוחי

הדסההרפואיהמרכזהאורתופדי,

הצופיםהר

לניתוחימומחהמוטי,קרמרייד"ר

לניתוחיהיחידהמנהלשדרה,עמוד

לבריאותיונתןבמרכזשדרהעמוד

החיילרמתבאסותאוהגבהמפרק

אשדודאסותאהציבוריהחוליםובית

ספורטרפואת

השירותמנהלגיא,מורגי-ד"ר

אורתופדית,חטיבהספורט,לרפואת

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז
מנהלתנעמה,קונסטנטיניייפרופ׳

המרכזספורט,לרפואתהמרכז

צדקשעריהרפואי

יחידהמנהלאהוד,ראטי-ד"ר

חטיבהפולשנית,זעירלאורתופדיה

ת"אהרפואיהמרכזאורתופדית,

)איכילוב(

הערה
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1אינ1111ל1גיהאלרגיה

מנהלתננסי,אגמון־לוין«-פרופ׳

קלינית,לאימונולוגיההיחידה
לופוסמרפאתואלרגיה,אנגיואדמה

המרכזאוטואימוניות,ומחלות

המרכזאוטואימוניות,למחלות

השומרתלשיבאהרפואי

המחלקהמנהלאלון,הרשקו.-ד"ר
הישראליהאיגודומזכירג׳פנימית

המרכזואימונולוגיה,לאלרגיה

כרםעיןהדסההרפואי

מומחהאליאס,טוביייפרופ׳

רופאקלינית,ואימונולוגיהבאלרגיה

ולאלרגיהלאימונולוגיהבמכוןבכיר

ציוןבניהרפואיהמרכזקלינית,

היחידהמנהלטל,יובלי-ד"ר

האגףקלינית,ואימונולוגיהלאלרגיה

היחידהומנהלפנימית,לרפואה

הרפואיהמרכזהעובד,לבריאות

הדסה

מנהלתרונית,קונפינו־כהןפרופ׳יי

ואימונולוגיהלאלרגיההיחידה

מאירהרפואיהמרכזקלינית,

מומחהמנחם,רותםפרום׳י•

ובאימונולוגיה,באסתמהבאלרגיה,
אסתמהלאלרגיה,השירותמנהל

העמקהרפואיהמרכזואימונולוגיה,

המערךמנהלאבנר,רשףי-ד"ר

ואנגיואדמה,אימונולוגיהלאלרגיה,

ברזיליהרפואיהמרכז

ילדים

ביחידהרופאדן,אנגלהרדייפרופ'

המרכזילדים,זיהומיותלמחלות

הדסההרפואי

המכוןמנהלארנון,אליצורד"ר«-

ילדים,וריאותאימונולוגיהלאלרגיה,
הרופא()אסףשמירהחוליםבית

מומחהציון,בןגרטי«פרופ׳

באימונולוגיהילדים,ברפואת

מחלקתמנהללשעברובאלרגיה,
ילדיםלרפואתשניידרמרכזב',ילדים

מחלקתמנהלאילן,דלאל•יפרופ׳

וולפסוןהרפואיהמרכזילדים,

מומחהיצחק,כץ«פרופ'

לאלרגיהבילדים,ריאותלרפואת

מכוןמנהללשעברולאימונולוגיה,

ילדיםוריאותאימונולוגיהלאלרגיה,

הרופא(,)אסףשמירהחוליםבבית
^5seJברקבבניפרטיתמרפאהבעל
מומחיתיעל,לויtg;-ד"ר

סגניתלשעברואלרגיה,באימונולוגיה

ואלרגיה,לאימונולוגיההמכוןמנהל
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

מחלקתמנהלרז,סזמךפרופ׳
באימונולוגיהמומחהא',ילדים

בביתמולדותחיסוניחסרומחלות

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחהשמואל,קיויתיפר1פ׳

קליניתואימונולוגיהבאלרגיה
ועדתיו"רילדים,ובריאותבילדים

מחקרבאגףמוסדיתהלסינקי

)איכילוב(ת"אהרפואיבמרכזופיתוח

האיגודיו"ראהרון,קסל«-פרופ׳

בישראל,ואימונולוגיהלאלרגיה
ובאלרגיהילדיםברפואתמומחה

המכוןמנהלואימונולוגיה,

קלינית,ולאלרגיהלאימונולוגיה
ציוןבניהרפואיהמרכז

מומחהצבי,שפירר«פרופ׳

יועץובאימונולוגיה,ילדיםברפואת

וליליאדמוודהחוליםבביתבכיר

שיבאהרפואיהמרכזלילדים,ספרא

השומרתל

'!-"-V'T'"”1־׳

ifואימונולגיהאלרגיהכץ,יצחקפרופ

הערה
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אנד1קרינ1ל1גיה
מומחיתצופיה,שלוםאישפרום׳י?

אנדוקריוילוגיהפנימית,לרפואה
היחידהמנהלתלשעברוסוכרת,

במרכזוסידןעצםלמטבוליזם

ביחידהחוקרתרמב"םהרפואי

הרפואיבמרכזאנדוקרינילמחקר

הישראליתהעמותהוסיו"רלין

עצםומחליחלאוסטיאופורוזיס

אלישעהחוליםבביתקליניקהבעלת

רבקהפולקדרזנר«פרופ׳
לאנדוקרינולוגיההמחלקהמנהלת
באנדוקרינולוגיהמומחיתומטבוליזם,
המרכזמטבוליות,עצםומחלות

כרםעיןהדסההרפואי

בכירהרופאהאיריסורד«ד"ר

הרפואיהמרכזהאנדוקריניבמכון

השומרתלשיבא

התריסבלוטת

בכירהרופאהדניה,הירשייד"ר

בבלוטתמומחיתהאנדוקריניבמכון

החוליםבית,THYROIDהתריס

בילינסון

מומחהיאירליאלי-פרופ׳

בנימיתוברפואהקולוניהיקואני

לשעבר,THYROIDהתריסובבלוטת

לאנדוקרינולוגיההיחידהמנהל
אנדוקרינולוגסזרוקה,הרפואיבמרכז
בקרייתמכביבקופ"חעצמאי

בבאר־שבעהממשלו,

בכיררופאאייל,רובינשטוקי-ד"ר

ובמרפאהלאנדוקרינולוגיהבמכון

דוידוףמרכזהתריסבלוטתלגידולי

בילינסוןהחוליםבית

נוית־אנדוקרינייםגידולים

רופאהסימונה,גלסברגי-ד"ר

לגידוליםהיחידהמנהלתבכירה,

מצוינותומרכזוקרינייחאנינוירו

ניירראנדוקריניים,לגידוליםאירופאי

!מטבוליזם,לאנדוקרינולוגיההשירות

הדסההרפואיהמרכז

בגידוליםמומחהדוד.גרוספרופ'יי

הרפואיהמרכזנוירואנדוקריניים,

הדסה

אנדוקרימלוגיהפולק,דרזנררבקה1רוב!'

רהבכרופאהאורית,טויטוד"רי•

סוכרתלאנדוקרינולוגיהבמכון

השידותמנהלתהעצםובריאות

נוירו־בגידוליםוטיפוללאבחון

אנדוקריניים

$TS1$נוירואנדוקריניים$TS1$

$DN2$נוירואנדוקריניים$DN2$משותפתואחראית

המרכזבמכון,הצעיריםמרפאתשל

מאירהרפואי

היחידהמנהלתמרבפרנקלי-ד"ר

בגידוליםומומחיתלאנדוקרינולוגיה

הרפואיהמרכזנוירו־אנדוקריניים,

סורוקה

מנהלסגניתיונהגרינמןפרום׳י•

ומנהלתלאנדוקרינולוגיההמכון

לנוירו־אנדוקרינולוגיההמרפאה
)איכילוב!ת"אהרפואיהמרכז

המכוןמנהלאילןשמעוןפרופ׳י?

ביתומטבוליזם.לאנדוקרינולוגיה

בילינסוןהחולים

תזונהיתר,השמנת

ומטבוליזס

השירותמנהלבנימין,גלזרפרופיי•

המרכז!מטבוליזם,יוולוג־הוקילאוו

הדסההרפואי

היחידהמנהלתיעללבנטלד"ר

מטבוליותומחלותלאנדוקרינולוגיה

לילדים"דנה־דואק"ביה"חבילדים

)איכילזב(ת"אהרפואיהמרכז

מומחהערןליטרסדורףפרופ׳

במחלקהבכיררופאבמטבוליזם

הדסההרפואיהמרכזהפנימית,

מומחיתאילנהקורןצלמוןד"ריי

חיפהבאזורילדיםבאנדוקרינולוגית

כלליתקופ"חוהקריות,

המכוןמנהלנפתלישטרןפרופיי-

הרפואיהמרכזלאנחקרינולוגיה,

)איכילוב(ת"א

הערה




ילדים

ברפואתמומחהאסף,אורןייד"ר

ילדים,ובאודוקרינולוגיתילדים
לאנדוקרימלוגיהביחידהבכיררופא
בביתבילדיםמטבוליותומחלות

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

מרפאתובעל)איכילוב(,ת"אהרפואי

ברפואתמשותפתפרטיתמומחים

אביבבתלילדים

אגףמנהלאלון,אליקיםפרופ׳י?

מומחהילדים,ואנדוקרינולוגילדים

הורמונליותמחלותגדילה,בבעיות

ומתבגרים,בילדיםספורטורפואת

מאירהרפואיהמרכז

ילדיםרופאדוד,גיליםפרופ׳יי

מומחהילדים,במחלקתבכיר

המרכזבילדים,באנדוקרינולוגיה

הדסההרפואי

מומחיתנעמי,וינטרובפר1פ׳י-

לשעברילדים,באנדוקרינולוגיה

לאנדוקרינולוגיההיחידהמנהלת
ת"אהרפואיבמרכזילדיםוסוכרת

גדילה,להפרעותמומחית)איכילוב(,
€5eJבכפ"ספרטיתמרפאהבעלת
ירדנה,רקוברטננבאוםפר1פ׳י-

לאנדוקרינולוגיההמכוןמנהלת
העמקהרפואיהמרכזילדים,וסוכרת

מרפאתמנהלתחופית,כהןי-ד"ר

ע"שהליפידיםבמרכזהליפידים

הרפואיהמרכזז"ל,שטרסבורגרברוך

השומרתלשיבא

בכירהרופאהליאורה,לזרפר1פ׳י-

וסוכרת,לאנדוקרינולוגיהבמכון

ילדיםלרפואתשניידרמרכז

מחלקתמנהלתזהר,לנדאוד"רי-
באנדוקרינולוגיהמומחיתהילדים,
המרכזומתבגרים,בילדיםוסוכרת

ברזיליהרפואי

בכירהרופאהדלית,מורןפר1פ׳יי

וסוכרתלאנדוקרינולוגיהביחידה

תלשיבאהרפואיהמרכזנעורים,

השומר

מומחיתרויטל,נימריייד"ר

ובאנדוקרינולוגיהפנימיתברפואה
ומנהלתבכירהרופאהילדים,

במכוןבסוכרתלטכנולוגיותהשירות

מרכזוסוכרת,לאנדוקרינולוגיה

ילדיםלרפואתשניידר

המכוןמנהלמשה,פיליםפרום׳יי

במרכזוסוכרתלאנדוקרינולוגיה

המרכזילדים,לרפואתשניידר

שניידרמרכזנעורים,לסוכרתהארצי

ילדיםלרפואת

אוריתפנחס־חמיאלי-פרופ׳

ובאנדוקרינולוגיהבילדיםמומחית
היחידהמנהלתילדים,

בביתנעוריםוסוכרתלאנדוקרינולוגיה

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומר,תלשיבאהרפואיהמרכז

ארציתנעוריםסוכרתמרפאתומנהלת

בריאותשרותימכבישל

סוכרת

היחידהמנהלרועי,אלדורד"רי-

לאנדוקרינולוגיה,במכוןלסוכרת
המרכזדם,לחץויתרמטבוליזם

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכיררופאאוהד,כהןפרום׳י-

בסוכרתמומחההאנדוקריני,במכון

הרפואיהמרכזהתריס,ובבלוטת

השומרתלשיבא

ליאנה,טריפטו־שקולניקד"ריי
האנדוקריני,המכוןמנהלסגנית

פנימיתברפואהמומחית

הרפואיבמרכזובאנדוקרינולוגיה

סוכרתורופאתהשומרתלשיבא

מאוחדתקופ"חמרכז,מחוזמחוזית,

מנהל)לב(,גילליבוביץ׳פרופ׳י-

בשירותחברפר1פ׳הסוכרת,יחידת

ורפואהומטבוליזםלאנדוקרינולוגיה

הדסההרפואיהמרכזפנימית,

רופאהעופרי,מוסנזוןייד"ר

היחידהומנהלתהפנימיתבמחלקה

המרכזבסוכרת,קלינילמחקר

כרםעיןהדסההרפואי

מנהלתהילה,קנובלרפרום׳יי

המרכזוסוכרת,למטבוליזםהמרפאה

קפלןהרפואי

מנהללשעבראיתמר,רזפרופ׳יי

הרפואיבמרכזלסוכרתהיחידה

הלאומיתהמועצהיו"רהדסה,

DMCבמרכזמקבללסוכרת,

;3e1gtת"אסאן,אנדסיבמתחם
מנהלת7ןרן,תורג׳מןפרום׳יי

המכוןהאנדוקרינית,המרפאה

ת"אהרפואיהמרכזלאנדוקרינולוגיה,

)איכילוב(

המכוןמנהלאמיר,תירושפרום׳יי

המרכזוסוכרת,לאנדוקרינולוגיה

השומרתלשיבאהרפואי

הערה
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גר1ןאוזןאף

יחידתמנהליצחק,ברוורמן«ד"ר

ראששלוכירורגיהגרוןאוזןאף

יפההללהרפואיהמרכזוצוואר,

אוזןאףיועץמיכאל,דרנדלד"ריי

אחראיהשיקומי,החוליםבביתגרון

הפרעותואבחוןלשיקוםהמרפאה

תלשיבאהרפואיהמרכזבליעה,

השומר

בכיררופאדוד,רחימאייד"ר

לכירורגיהמומחהאא"ג,במחלקת

הרוק,בלוטותשלאנדוקקופית

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

וחירשות;שמיעהאוזניים,
השתלתוטנטון;סחרחורת
שמיעהאביזר

בכירורגיתמומחהיהב,אורוןד"רי-

במערךבכיררופאוגרון,אוזןאף

פהוצוואר,ראשניתוחיאא"ג,

ת"אהרפואיהמרכזולסתות,

)איכילוב(

מנהלדורון,הלפריןפרופ׳יי

הרפואיהמרכזגרון,אוזןאףמחלקת

קפלן

השירותמנהלאופיר,הנדזלד"רי-

במחלקתשבלולשתללניתוחי
ת"אהרפואיהמרכזגרון,אוזןאף

)איכילוב(

בכירהרופאהמיכל,לונץפרופ׳יי

ושמיעהגרוןאוזןאףבמחלקת

ומנהלתציוןבניהרפואיבמרכז

האוזןושיקוםלכירורגיההיחידה

החוליםבבית.ם.רבמרכזוהשמיעה

החיילרמתאסותא

מחלקתמנהלבני,נגריספרום׳י-

מאירהרפואיהמרכזאא"ג,

היחידהמנהלרונן,פרץי-פרופ׳

שבלול,השתלותושרותלאוטולוגיה
צדקשעריהרפואיהמרכז

מחלקתמנהלדניאל,קפלןפר1פ'י•
המרכזוצוואר,ראשגרון,אוזןאף

סורוקההרפואי

בכיררופאנתן,שלמקוביץי-ד"ר

וכירורגייתגרוןאוזןאףבמחלקת

)אסףשמירהחוליםביתוצוואר,ראש

הרופא(

בכיררופאישגב,שפיראד"ר«-

שתלשירותראשאא"ג,במחלקת

אוזנייםבמחלותמומחההשבלול,

הרפואיהמרכזהשמיעה,ושיקום

השומרתלשיבא

)אבי(,אביגדורשצ׳ופקפרופ׳«•
האוטונוירולוגיתהיחידהמנהל

במרכזהפנימיתהאוזןלמחלות

במחלקתבכירורופאלין,הרפואי
כרמלהרפואיבמרכזאף־אוזךגרון

וסינוסיםאף

מומחהאברהם,אברג׳לד"רי•

וגרוךניתוחיאוזןאף,לכיתרגיית

•"*"י-

א.א.גמחלקתמנהלסגןצוואר,ראש

,המרכזהשמיעהיחידתמנהלומ"מ

)איכילוב(ת"אהרפואי

האגףמנהלרון,אלישרפרופ׳

וכירורגיהראש־פנים־צווארלניתוחי

אא"גמחלקתמנהלמשחזרת,

הרפואיהמרכזראש־צוואר,וניתוחי

הדסה

בכיררופאאלאן,חוןי-ד"ר

ראשוניתוחיאף־אוזן־גרוןבמחלקת

ביליוסוןהחולים,ביתוצוואר

מנהלרועי,לנדסברג«ד"ר

גולגולת,בסיסוסינוסים,אףמרפאת

אסותאחוליםא.ר.ם,ביתבקבוצת

החיילרמת

בכיררופאאיתן,סודרי•-ד"ר

לניתוחיםומומחהא.א.גבמערך

ובסיסהסינוסיםשלאנדוסקופים

לניתוחיםהיחידהמנהלהגולגולת,

ובסיסהסינוסיםשלאנדוסקופים

א.א.גחוץמרפאותומנהלהגולגולת

בילינסוןהחוליםביתצוואר,ראש

אףשירותמנהלאורי,פלג•-ד"ר

גרוןאוזןאףבמחלקתוסימסים,

הרפואי,המרכזראש־צווארוניתוחי

צדקשערי

רופאהסופיה,קורדליוק«ד"ר

המרכזוגרון,אוזןאףבמחלקת

סורוקההרפואי

בכיררופאאילן,קורן«ד"ר

וכירורגיתגרוןאוזןאףבמחלקת

ביליוסוןהחוליםביתוצוואר,ראש

ק1להפרעות
יעל,אסטרייכר־קדם••ר"ד
אוזןאף,לכירורגייתמומחית

מנהלתצוואר,ראשוגרוךניתוחי

השרותמנהלתלרינגולוגיה,שירות

המערךובליעה,קוללהפרעות

ראש־צוואר,וניתוחיגרוןאוזןלאף

ת"אהרפואי,המרכזולסתותפה

)איכילוב(

אחראיתטלי,לנדאו־זמר•?ד"ר

מומחיתרופאהובליעה,קולמרפאה

ראשוניתוחיגרוןאוזןאףבמחלות

הדסההרפואי,המרכזצוואר

בכיררופאי1בל,סל1ביק•?ד"ר

ראש־צוואר,וניתוחיאא"גבמחלקת

בליעההפרעותמרפאותאחראי

המרכזוצרידות,קולוהפרעות

סורוקההרפואי

רופאהעדי,פרימוב־פבר•?ד"ר

מרפאתומנהלתמנתחתבכירה,

הרפואיהמרכזאא"ג,במחלקתהקול

השומרתלשיבא

ילדים

שירותמנהליניב,אבנר•?ד"ר

שמיעהבבעיותמומחהילדים,א.א.ג.

שסועוחיךדיבורהפרעותונשימה,

מאירהרפואי,המרכזבילדים

היחידהמנהלארי,דירוא•-ד"ר

דנההחוליםביתילדים,לאא"ג

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

מחלקתמנהלמיכאל,וולף•-פרום׳
מומחהראש־צוואר,וניתוחיאא"ג

האוזןמחלותבילדים,גרוןאוזןאף

שיבאהרפואי,המרכזהקנהוניתוחי

השומרתל

בכיררופארענן,כהן־כרם•?ד"ר

יחידתמנהלגרון,אוזןאףבמחלקת

כרמלהרפואי,המרכזילדיםא.א.ג

אא"גיחידתמנהלאייל,רווה•-פרום'

ילדיםלרפואתשניידרמרכזילדים,

היחידהמנהליורם,שטרן•?ד"ר

לאא"ג,ביחידהעליונותנשימהלדרכי

ילדיםלרפואתשניידרמרכז

הערה




אונקולוגית;כירורגיה
וצווארראשניתוחי

תריס()בלוטת

השירותמנהלערן,אלוןד"ר

ראש־צווארכירורגיהלמיקרו

ראש־צוואר,וניתוחילאא"גבמחלקה

השומבתלשיבאהרפואיהמרכז

לכירורגיהמומחהלב,בדריןד"ר•י

וכירורגיהבראש־צוואראונקולוגית

הסינוסיםהאף,שלאנדוסקופית

הרפואיהמרכזהגולגולת,ובסיס

השומרתלשיבא

-;tgמערךמנהלגדעון,בכרפרום׳

במרכזוצווארראשוניתוחיא.א.ג

לרפואתשניידרובמרכזרביןהרפואי

ילדים

איגודיו"אילנה,דואקפרופ׳•י

ראשמנתחיוגרוןאוזןאףרופאי

אףמחלקתומנהלתבישראל,וצוואר

המרכזוצוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזן

כרמלהרפואי

;tgהיחידהמנהלאבי,חפץד"ר

ראש־שלואונקולוגיהלכירורגיה

צוואר

$TS1$ראשצוואר$TS1$

$DN2$ראשצוואר$DN2$חוליםביתא.ר.ם,בקבוצת

החיילרמתאסותא

רופאציון,בןיהושעי-ד"ר

וניתוחיוגרוןאוזןאף,במחלקתבכיר

ניתוחישירותומנהלוצווארראש

סורוקההרפואיהמרכזצוואר,ראש

מכוןמנהל)יקי(,יעקבכהןד"ר«?

ראש־למחלותהמרכזודיבור,שמיעה

צוואר,

$TS1$,ראשצוואר$TS1$

$DN2$,ראשצוואר$DN2$רמב"םהרפואיהמרכז

היחידהמנהליונתן,להב«-ד"ר

המרכזהקול,ומיתריהגרוןלניתוחי

באסותאא.ר.םומרכזקפלןהרפואי

אביבתל

מנהלאיב,ג׳אןסישלפרופ׳

ראש־וניתוחיגרוןאוזןאףמחלקת

צוואר,

$TS1$,ראשצוואר$TS1$

$DN2$,ראשצוואר$DN2$צדקשעריהרפואיהמרכז

מומחהרפאל,פיינמסרפרופ׳«•

מנהללשעברוצוואר,ראשלניתוחי

בילינסוןהחוליםבביתאא"גמערך
מרפאהבעלהשרון,חוליםובבית

43EIבתל־אביבפרטית
אא"ג,מערךמנהלדן,פליספרופ׳*?
ולסתות,פהראש־צוואר,ניתוחי
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלטומס,שפיצרפרופ׳

ביתוצוואר,ראשלשחזוריהיחידה

בילינסוןהחולים
מנהלסגןיואב,תלמיפרופ׳י-

השירותמנהלאא"ג,מחלקת

המרכזוצוואר,בראשלכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואי

שחזורפלסטיקה

אףאפרכסת,

רופאשי,דובדבניד"רי•

מומחהאא"ג,במחלקתבכיר

ומשחזרתאסתטיתפלסטיתלכירורגיה

האפרכסת,מומיושחזורהפניםשל

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכיררופאיצחק,דנו«ד"ר

ראשוניתוחיגרוןאוזןאףבמחלקת

פלסטית,לכירורגיהובמחלקהצוואר
הדסההרפואיהמרכז

אףמחלקתמנהלאייל,סלעד"רי-

המרכזצוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזן

לגלילהרפואי

הערה
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גנטיקה

מנהלתחגית,פלדמןבריספרום׳

רמב"םהרפואיהמרכזהגנטי,המכון

ברפואהמומחיתחגית,יונתד"ר

מנהלתרפואית,וגנטיקהפנימית

עלאחראיתא',פנימיתמחלקה

הרפואיהמרכזמבוגרים,שלגנטיקה

השומרתלשיבא

בגנטיקהמומחהמרק,לודמן«-פרופ׳

מאירהרפואיהמרכזילדים,ורפואת

מנהלתאפרת,לוי־להדפרופ׳י-

המרכזרפואית,לגנטיקההמכון

צדקשעריהרפואי

בכירהרופאהעידית,מאיהד"רי-

החוליםביתהגנטיקה,במכון

בילינטון

מומחיתורדיאלה,מיינרפרופ׳י•

פנימית,וברפואהקליניתבגנטיקה

קלינית,לגנטיקההמרכזמנהלת
גוטיקהפרידמן,איתןפר1פ'

גנטיקואזיין־שלו,סתויתפר1פ'

ומחלותלגנטיקההמחלקה

הדסההרפואיהמרכזמטבוליות,

מנהלאיתן,פרידמןפר1פ׳י-

הגנטי,במכוןלאונקו־גנטיקההיחידה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מתנדברופאמשה,פרידמןפרום׳«?

שיבאהרפואיהמרכזהגנטי,במכון

השומרתל

ילדים

רופאהנעמה,אורנשטייןר"ד«-

מרכזלגנטיקה,ביחידהבכירה

ילדיםלרפואתשניידר

מנהלתסתוית,אלון־שלופרום׳י•

העמקהרפואיהמרכזגנטיקה,מכון

המכוןמנהלתלינה,באסלפרום׳יי

ילדיםלרפואתשניידרבמרכזהגנטי

בילינסוןהחוליםובבית

השירותמנהלשי,שחרבןד"רי-

דנההחוליםביתבילדים,לגנטיקה

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

בכירהרופאהחנה,וינקלרד"רי-

המרכזרפואית,לגנטיקהבמכון

וולפטוןהרפואי
המרכזמנהלאנתוני,לודרפר1פ׳יי

זיו,הרפואיבמרכזהילדלבריאות

גנטיקהילדים,ברפואתמומחה

מולדיםמטבולייםופגמיםרפואית

מנהלתאניק,רז־רוטשילדפר1פ׳י-

הגנטי,במכוןנדירותלמחלותהמכון

וגנטיקהילדיםלרפואתמומחית

תלשיבאהרפואיהמרכזרפואית,

השומר

מומחהמרדכי,שוחטפר1פ׳י-

עלאחראיילדים,וברפואתבגנטיקה

ורופאמכביבקופ"חהגנטיקהתחום

הרפואיבמרכזהגנטיבמכוןבכיר

השומרתלשיבא

לידהוטרוםנשים

היחידהמנהליובל,ירוןפרופ׳•י

המרכזלידתי,טרוםגנטילאבחון

)איכילוב(ת"אהרפואי

התוכניתמנהלברוך,פלדמןד"ר«-

בעובריםגנטילאבחוןוהמעבדה

המרכז,(PGD)ברחםהשרשהטרם

השומרתלשיבאהרפואי

;tgהיחידהמנהלאריה,קויפמןד"ר

החוליםביתרפואית,לגנטיקה

אשדודאקותאהציבורי

במיילדות,מומחיתעדי,רכסד"ר«•

בגנטיקה,ומומחיתופריוןגינקולוגיה

ובמכוןהגנטיבמכוןבכירהרופאה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזלפריון,

הערה
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גינק1ל1גיה
מנהלתליאורה,אברמובד"ר«•

החוליםבביתמינילטיפולהמרפאה

הרפואיהמרכזונשים,ליולדותליס

)איכילוב(ת"א

מנהליעקב,בורנשטייןפרופ׳«•

המרכזויולדות,נשיםמחלקת

לגלילהרפואי

מנהלמוטי,גולדנברגפר1פ׳י-

יוםואשפוזהגינקולוגיתהמחלקה

הרפואיהמרכזגינקולוגי,כירורגי

השומרתלשיבא

היחידהמנהלחן,גולדשמיט«ד"ר

בביתלפרוסקופיתלגינקולוגיה

בילינסוןהחוליםביתלנשים,החולים

אחראיתאחינעם,לב־שגיא«ד"ר

נרתיקיותבדלקותלטיפולהמרפאה

נשיםמחלקתהפות,שלומחלות

הרהדסההרפואיהמרכזויולדות,

הצופים

המרכזמנהלתמיכל,לוריאד"רי•

הצופים,הרבהדסהמיניתלבריאות

נשיםבמחלקתבכירהרופאה

הרהדסההרפואיהמרכזויולדות,

הצופים

ניתוחיאוו־ו־גינקולוגיה;

שתןודליפתאגןרצפת

מנהלמנחם,אלקלעיפר1פ׳«-

ורפואתלאוררגינקולוגיההיחידה

תלשיבאהרפואיבמרכזהאגןרצפת

פוריהפדההרפואיובמרכזהשומר

היחידהמנהלגנדי,ביטמןד"רי-

אגן,רצפתוניתוחילאוררגינקולוגיה

הישועהמעינייהרפואיהמרכז

;tgמומחהדוד,גורדוןד"ר

מנהלואוררגינקולוגיה,בגינקולוגיה

ורצפתלאוררגינקולוגיההיחידה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזהאגן,

בכירהרופאהאסנת,גרוץפר1פ׳

ביתאגן,ורצפתלאוררגינקולוגיה

המרכזונשים,ליולדותליסהחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהיובל,לביאtg;-ד"ר

ובאורו־גינקולוגיה,בגינקולוגיה
אוררגינקולוגיה,תחוםאחראי
הדסההרפואיהמרכז

מייעץ;רופאמנחם,נוימןפרום׳«-

האזרו־גינקולוגיהשירותעלאחראי

לגלילהרפואיבמרכזנשיםבמחלקת

השירותמנהלחייםקריסיפרופ׳י-

בביתהאגןרצפתשללכירורגיה

בילינסוןהחוליםביתלנשים,החולים

־*ו.'!

־־",:3ח
D’Tסיכא

זר-הסזמר

גינקולוגיההראל,יעלדייר

fids

גינקולוגיהלוי,טליהפרום'

הערה




תחוםאחראידוד,שויקיי-ד"ר

משקמתוכירורגיהאורו־גינקולוגיה

המרכזנשים,מחלקתהאגן,של

כרםעיןהדסההרפואי

אנדומטריחיס

;tgבכיררופאאלעד,ברקוביץ׳ד"ר

ובמרפאתויולדותנשיםבמחלקת

לניתוחיםמומחהאנדומטריוזיס,

מתקדמיםורובוטייםאנדוסקופיים

העמקהרפואיהמרכזבגינקולוגיה,

מנהלמ"מרועי,משיחי-ד"ר

ומנהלהגינקולוגיתהמחלקה

במרכזגינקולוגיהתחום

מומחהר,ס.מ.רפואיתלסימולציה

גינקולוגיתכירורגיהבאנדומטריוזיס,
הפריוןשלכירורגיהפולשנית,זעיר

רובוטית,גינקולוגיתוכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלדוד,סוריאנוי-פרופ׳

באנדומטריוזיסלטיפולהמרכז

השומר,תלשיבאהרפואיבמרכז

הישראליתהחברהשללשעבריו"ר

גינקולוגיתלאנדוסקופיה

בכירמנתחיובל,קאופמן«-ד"ר

תחוםאחראיויולדות,נשיםבמחלקת

פולשניתזעירגינקולוגיתכירורגיה

לטיפולתחומיהרבהמרכזומנהל

כרמלהרפואיהמרכזבאנדומטריוזיס,

לגילמומחהגדעון,קופרניקד"רי-

יוםאשפוזמנהללשעברהמעבר,

במרכזאנדוסקופיהויחידתגינקולוגי

לגינקולוגיהמומחהקפלן,הרפואי
מנהללאישה,מורבמרכזומיילדות

קופ"חשלהאישהבריאותמרכז
בראשל"צמאוחדת

שירותמנהלרון,שינמןי-ד"ר

מאירהרפואיהמרכזאנדומטריוזיס,

המעברגיל

מנהלאמנון,בז׳זינסקי«-פרופ׳

מחלקתהאישה,לבריאותהמרכז
להפסקתהוועדהויו"רויולדות,נשים

המרכזהחיות,לפניבשלבהריון

כרםעיןהדסההרפואי

מומחהיואב,פלד«פר1פ׳

בכיררופאוילוד,גינקולוגיה

בילינסוןהחוליםביתנשים,במחלקת

בכיררופאיאיר,פרנקלי-ד"ר

מרפאתומנהלהגינקולוגיתבמחלקה

תלשיבאהרפואיהמרכזהמעבר,גיל

השומר

לגילמומחהברי,קפלןtg;פרופ׳

ביתמנהלסגןלשעברהמעבר,

בביתהקהילהלעניינילנשיםהחולים

מחלקתמנהלבילינסון;החולים
הישועהמעינייהרפואיבמרכזיולדות

מחוזינשיםרפואתורכזברקבבני

שרותישלדןמחוזתקווה,בפתח

כלליתבריאות

גינקו־אונקולוגיה
לודמילה,אוסטרובסקיי-ד"ר
אונקו־לאנדוסקופיהיחידהמנהלת

גינקולוגית,

$TS1$,אונקוגינקולוגית$TS1$

$DN2$,אונקוגינקולוגית$DN2$כרמלהרפואיהמרכז

;tgהיחידהמנהלרם,איתןד"ר

בביתאונקולוגיתלגינקולוגיה

בילינסוןהחוליםביתלנשים,החולים

היחידהמנהלמריו,ביינרי-ד"ר

מומחהאונקולוגית,לגינקולוגיה

!בכירורגיהבגניקראונקולוגיה

)לפרוסקופיתאנדוסקופית

מאירהרפואיהמרכזורובוטית(,

בכיררופאגלעד,בן־ברון־פרופ׳«•

אונקולוגית,לגינקולוגיהבמחלקה
המרכזבדימוס,המחלקהמנהל

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלדןגריסרופרופ׳

החוליםביתאונקולוגית,לגינקולוגיה

הרפואיהמרכזונשים,ליולדותליס

)איכילוב(ת"א

אריאלה,סיטוןיעקובסוןי-ד"ר
לגינקולוגיהביחידהבכירהרופאה

ביתלנשים,חוליםביתאונקולוגית,

בילינסוןהחולים

מומחהעופר,לביאי-פרופ׳

היחידהמנהלבגניקו־אונקולוגיה,

המרכזאונקולוגית,לגינקולוגיה

כרמלהרפואי

היחידהמנהלתטליה,לויפרופ׳«•

המרכזאונקולוגית,לגינקולוגיה

וולפסוןהרפואי

אגףמנהלעמי,פישמןפרופ׳י?

מאיר,הרפואיבמרכזויולדותנשים

ומיילדות,לגינקולוגיהמומחה

ולגינקולוגיהלגינקו־אונקולוגיה
הספרביתדיקאןסגןכירורגית,

אביבתלבאוניברסיטתלרפואה

המחלקהמנהליעקב,קודחי-ד"ר

המרכזאונקולוגית,לגינקולוגיה

השומרתלשיבאהרפואי

ונערותילדות

בכירהיועצתרותי,גייסטד"ריי

כירורגיההאוררגינקולוגיה,בתחומי

ילדותשלוגינקולוגיהרחמיתתוך

החברהיו"רהמרכז,באזורומתבגרות

ילדותשללגינקולוגיההישראלית

מכביקופ"חומתבגרות,

בכירהרופאהיעל,הראלד"רי-

אחראיתויולדות,נשיםבמחלקת

רופאהומתבגרות,ילדותמרפאת

המיןאיברישלפלסטיתבכירורגיה

המרכזלין,ביתההגנהובמרכז

השומרתלשיבאהרפואי

הערה
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גסטרואנטרולוגיהדוח!,איריספרום'

גסטר1אנטר1ל1גיה

;tgרמי(,אברהםאליקיםפר1פ׳(

וברפואהבגטטרואנטרולוגיהמומחה

הגטטרו,במכוןבכיררופאפנימית,

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

•;tgהמערךמנהלערן,גולדיןפרופ׳

הרפואיהמרכזהגקטרו־כירורגי,

צדקשערי

מערךמנהלתאיריס,דותןפרום׳י•

החוליםביתגטטרואנטרולוגיה,

השרוןחוליםוביתבילינסון

מחלקתמנהלפייר,זינגרפר1פ׳«-
לחקרוהמכוןכללינמרץטיפול

בילינסוןהחוליםביתהתזונה,

;tgהמכוןמנהליהודה,חוברספרופ׳

הרפואיהמרכזהגסטרואנטרולוג׳,

רמב"ם

מזכירתעירית,חרמשד"ר«•

רופאהקלינית,לתזונההחברה

הגסטרואנטרולוגיהבמכוןבכירה

מרפאתמנהלתד',פנימיתובמחלקה

הרפואיהמרכזלתזונה,גטטרו

רמב"ם

המרכזמנהלתהניח,ינאיד"רי-

במערךדלקתיותמעילמחלות

החוליםביתלגסטרואנטרולוגיה,

בילינסון

אנדוסקופיה

בכיררופאמאור,להב•יד"ר

מנהלהעיכול,דרכילמחלותבמכון

המרכזפולשנית,אנדוסקופיה

השומרתלשיבאהרפואי

במכוןבכיררופאאלון,לנגד"ר«י

הרפואיהמרכזלגטטרואנטרולוגיה,

השומרתלשיבא

תחוםאחראיעלאא',מלחםד"ר«•

המכוןהפולשנית,האנדוסקופיה

המרכזוהכבד,העיכולדרכילמחלות

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלארוץ,משהסנטוד"ר«•

פולשנית,לאנדוסקופיההיחידה

והכבד,העיכולדרכילמחלותהמכון

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מומחהפרדקוניקוףפרופ׳

דרכיומחלותמתקדמתאנדוסקופיה

מאירהרפואיהמרכזמרה,

תפקודיותעיכולהפרעות
מנהלשומרון,בן־חוריןפרופ׳«-

העיכולדרכילמחלותהמכון

הרפואיהמרכז)גסטרואנטרולוגיה(,

השומרתלשיבא

לרפואהמומחהרועי,דקלד"ר«-

המכוןוגסטרואנטרולוגיה,פנימית

המרכזוהכבד,העיכולדרכילמחלות

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהזמיר,הלפרןפרופ׳י•

מערכתמחלותלגסטרואנטרולוגיה,

מערךמנהלפנימית,ורפואההעיכול

ויו"רבגטטרואנטרולוגיההמחקר

לחקרהמכוןשלהמדעיהמנהל
ת"אהרפואיבמרכזבבריאותמדיני

)איכילוב(

מומחהעמי,ספרברפרום׳«•

מעיים,ומחלותבגסטרואנטרולוגיה

שלהגסטרובמכוןבכיריועץלשעבר

€SEJ)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

נןירו־גסטתאנטרולוגיה

מרקבאר־גבלי-ד"ר
בכיר,ופרוקטולוגגטטרואנטרולוג

לנוירו־גסטרואנטרולוגיהמומחה

פרטיתמרפאהבעלהאגן,ולרצפת

;5Ejgtאונובקריית
בכירהרופאהריטה,ברוןד"רי•

מרכזתגסטרואנטרולוגיה,במכון

העיכול,מערכתתנועתיותתחום

רמב"םהרפואיהמרכז

השירותמנהלרם,דיקמןפר1פ׳«-

במערךהעיכולמערכתלתנועתיות

בילינסוןהחוליםביתהגסטרו,

השירותמנהלרון,ישיד"ר*?

תפקודיותלהפרעות
;tg

הערה




ותנועתיות)נוירו־גסטרואנטרולוגיה(

דרכילמחלותהמכוןהעיכול,מערכת

ת"אהרפואיהמרכזוהכבד,העיכול

)איכילוב(

בנוירו־מומחהיוסף,ליסיד"ר«•

גסטרואנטרולוגיה

$TS1$בנוירוגסטרואנטרולוגיה$TS1$

$DN2$בנוירוגסטרואנטרולוגיה$DN2$מנהלאגן,ורצפת

לנויררגסטרואנטרולוגיההיחידה

שעריהרפואיהמרכזהאגן,ורצפת

צדק

המכוןמנהליהודה,רינגלפרופ׳»•

הכבד,ומחלותלגטטרואנטרולוגיה

בנויררגטטרואנטרולוגיהמומחה

המרכזהמעי,שלתיפקודיותומחלות

מאירהרפואי

ילדים

מקוםממלאעמית,אסאד"רי•

לגסטרואנטרולוגיה,המכוןמנהל
היחידהומנהלכבדומחלותתזונה

במרכז1BDדלקתיותמעילמחלות

קבועיועץילדים,לרפואתשניידר

בביתדלקתיותמעילמחלותבמרכז

בילינסוןהחולים
-;tgמנהלתאפרת,ברוידאד"ר

ילדים,לגטטרואנטרולוגיההיחידה
הרופא()אסףשמירהחוליםבית
מנהלמיכאל,וילשנסקי«-פרופ׳

ילדים,גסטרואנטרולוגיהיחידת
הדסההרפואיהמרכז

היחידהמנהלדן,טרנר»-פרופ׳

הרפואיהמרכזותזונה,ילדיםלגסטרו

צדקשערי

היחידהמנהלשלומי,כהןד"ר«-

ביתילדים,לגסטרואנטרולוגיה

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

היחידהמנהלאריה,לויןפרופ׳

בילדים,ותזונהלגסטרואנטרולוגיה
וולפסוןהרפואיהמרכז
;tgבכירהרופאהצילי,צנגןד"ר

בילדים,לגסטרואנטרולוגיהביחידה
וולפסוןהרפואיהמרכז

מומחהשמעון,רייףפרופ׳«•

כבדומחלותגסטרוילדים,לרפואת

המרכזילדים,מחלקתמנהלבילדים,

כרםעיןהדסההרפואי

המכוןמנהלרענן,שמירפרופ׳«•

ומחלותתזונהלגסטרואנטרולוגיה

ילדיםלרפואתשניידרמרכזכבד,

הערה
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גריאטריה

רופאהיעל,טמיראדוניד"ר«-

וגריאטריה,פנימיתלרפואהמומחית

מכביקופ"ח

מומחהאמיתי,אוברמןד"ר«י

מנהלתומך,ובטיפולבגריאטריה

שיקומית,לגריאטריההמחלקה

פוריהפדההרפואיהמרכז

לרפואהמומחיתיעל,אוריוןד"ר«-

גריאטריההמטולוגיה,פנימית,

מחלקהמנהלתפליאטיבית,ורפואה
הרפואיהמרכזא',גריאטריתפנימית

)איכילוב(ת"א

מומחהדניאל,אזולאיי-ד"ר

מנהלתומך,ובטיפולבגריאטריה

המרכזתומך,לטיפולהמחלקה

הדסההרפואי

•;tgמנהלישעיהו,בלוססקיפרופ׳

החוליםביתהגריאטרית,המחלקה

בילינסון

מומחהיצהל,ברנר«-פרופ׳

המרכזוגריאטריה,פנימיתברפואה

מאירהרפואי

המערךמנהלדן,ג׳וסטופרופי
גריאטריה־והמחלקההגריאטרי

שיקומית

$TS1$גריאטריהשיקומית$TS1$

$DN2$גריאטריהשיקומית$DN2$,'שיבאהרפואיהמרכזב

השומרתל

מנהלצבי,דוולצקי«-פרופ׳

הרפואיהמרכזהגריאטרי,השירות

רמב"ם

המחלקהמנהלתשרי,טלד"ר
קפלןהרפואיהמרכזהגריאטרית,
ברפואתמומחיתיפה,לרמןד"רי•

המערךמנהלתובגריאטריה,משפחה

ת"אהרפואיהמרכזהגריאטרי,

)איכילוב(

ברפואהמומחהרון,צ׳ליקייד"ר

בפנימיתבכיררופאובגריאטריה,פנימית

הגריאטרי,המערךא',גריאטרית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

גריאטריהדוולצקי,צביפרום'

הערה
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המטולוגיה

מנהלתדינה,בן־יהודהפרופ׳«•

הרפואיהמרכזההמטולוגי,האגף

הדסה

מנהלתענת,גפטר־גוילי«פרופ׳

בכירהורופאהא׳פנימיתמחלקה

החוליםביתלהמטולוגיה,במערך

בילינסון

מנהלתאורה,פלטיאלפר1פ׳י-

ורופאההציבורלבריאותביה"ס

המרכזלהמטולוגיה,במחלקהבכירה

הדסההרפואי

המכוןמנהליעקב,רואופר1פ׳«-

שעריהרפואיהמרכזההמטולוגי,

צדק

בכירהמטולוגפנחס,שטרקד"ר

במערךתלסמיהמרפאתומרכז

בילינסוןהחוליםביתלהמטולוגיה,

דםוקרישתדימום

מנהלמרטין,אליספרופ׳«•

הדם,ובנקההמטולוגיהמכון

וקרישתדמםבמחלותמומחה

ומחלותעירוייםרפואתהדם,

המרכזמיאלופרוליפורטיביות,

מאירהרפואי

המערךמנהלבנימין,ברנרפרופ׳•י

עצםמחוהשתלותההמטולוגי

המרכזהדם,לקרישתהיחידהומנהל

רמב"םהרפואי

במערךבכיררופאדוד,ורוןפר1פ׳«?

ת"אהרפואיהמרכזההמטולוגי,

)איכילוב(

היחידהמנהלאהרון,לובצקיד"ר«-

ברפואהמומחההדם,לקרישת

תלשיבאהרפואיהמרכזפנימית,

השומר

רופאהאופירה,סלומוןפרופ׳י-

המרכזדם,לקרישתביחידהבכירה

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתגליה,ספקטרד"רי•

במערךדםלקרישתהיחידה

בילינסוןהחוליםביתלהמטולוגיה,

מומחיתאאידה,עינבלפרופ׳

,לשעברוקרישהבהמטולוגיה
ההמטולוגיתהמרפאהמנהלת

בביתקרישהלמחלותוהיחידה

הקתדרהראשבילינסון,החולים

הרפואהלחקרהדםקרישתלחקר

מייעצתאביב,תלבאוניברסיטת

במרפאתהפרטיבאופןומטפלת

השרוןבהוד

יחידתמנהליוסף,קלישד"ר*?

להמטולוגיה,המחלקההקרישה,
הדסההרפואיהמרכז

;tgהמכוןמנהלתגילי,קנתפרום׳

דםוקרישתלהמופיליההארצי

השומרתלשיבאהרפואיבמרכז

המטולוגיהרכבי,גידיפרום'

הערה




הדםקרישתלחקרהמכוןומנהלת

הרפואיבמרכזת"אאוניברסיטתשל

השומרתלשיבא

בכירהרופאהענת,רבינוביץד"ר«•

שירותמנהלתההמטולוגי,במכון

סורוקההרפואיהמרכזדם,קרישת

ילדיםהמטו־אונקולוגיה

בכירהרופאהגלי,אברהמיד"רי-

מרכזההמטולוגי־אונקולוגי,במערך

ילדיםלרפואתשניידר

מנהלתרונית,אלחסידר"ד«-

ילדים,להמטדאונקולוגיההמחלקה

לילדים,דואקדנההחוליםבית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

-;tgשירותמנהלתשרה,אליצורד"ר

בילדים,המטולוגיותממאירויות
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

בכירהרופאהנירה,ארד־כהן••ד"ר

ואונקולוגיההמטולוגיהבמחלקת
החוליםביתעצם,מחוהשתלותילדים

רמבייםהרפואיהמרכזלילדים,רות

יחידתמנהלתשפרה,אשד"ר«-

שניידרמרכזאונקולוגי,יוםאשפוז

ילדיםלרפואת

היחידהמנהלתבלה,בילורייד"ר•-

ההמטו־במערךעצםמחלהשתלות

אונקולוגי

$TS1$ההמטואונקולוגי$TS1$

$DN2$ההמטואונקולוגי$DN2$אדמונדהחוליםבבית

הרפואיהמרכזלילדים,ספראולילי

השומרתלשיבא

מנהלתמרים,בן־הרושפרום׳•-

אונקולוגיתלהמטולוגיההמחלקה
לילדים,רותהחוליםבביתילדים

רמב"םהרפואיהמרכז

מנהלגל,גולדשטייןד"ר«•

ילדים,להמטדאונקולוגיההמחלקה

הדסההרפואיהמרכז

מנהלמיכאל,ויינטראובפר1פ׳י•

לפגיעותהרב־צוותיתהמרפאה

מרכזאלי"ןהחוליםביתמוחיות,
$TS1$מרכז$TS1$

$DN2$מרכז$DN2$

ונוערילדיםלשיקום

יחידתמנהלתאירנה,ויידמןד"ר«-

מומחיתבילדים.עצםמחהשתלות

המטו־אונקולוגיהילדים,ברפואת
המרכזעצם,מחוהשתלותילדים

הדסההרפואי

היחידהמנהלתהלן,טולדנוד"ר«•

ההמטו־במחלקהלנוירו־אונקולוגיה

אונקולוגית,

$TS1$,ההמטואונקולוגית$TS1$

$DN2$,ההמטואונקולוגית$DN2$לרפואתשניידרמרכז

ילדים

המערךמנהלשי,יזרעאליפר1פ׳«-

שניידרמרכזההמטולוגי־אונקולגי,

ילדיםלרפואת

מנהלתמיכל,ילון־אורן••ד"ר

לנוירראונקולוגיההשירות
במחלקהבכירהורופאהילדים
החוליםביתילדים,להמטואונקלוגיה

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מרכזמנהלאלעד,יעקביד"ר«-

בילדים,תאיוטיפוללאימונותרפיה
להמטראונקולוגיההמחלקה
החוליםביתעצם,מוחוהשתלות

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

רופאהג׳ואן,יעקובוביץ••ד"ר

ההמטולוגי־אונקולוגי,במערךבכירה
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

בכירהרופאהקרינה,לויןד"ר«•

פדיאטרית,להמטולוגיהביחידה
העמקהרפואיהמרכז

היחידהמנהלתחגית,מיסקיןד"ר*?

הרפואיהמרכזילדים,להמטולוגיה

צדקשערי

פולינהסטפנסקי«-פרופ׳
עצםמחהשתלותמחלקתמנהלת

ברפואתמומחיתואימונותרפיה,

ילדיםהמטו־אונקולוגיהילדים,

הרפואיהמרכזעצם,מחוהשתלות

כרםעיןהדסה

בכיררופאאריאל,קורןפר1פ׳«-

ילדיםהמטראונקולוגיהביחידת

המרכזהמחלקה,מנהלולשעבר

העמקהרפואי

רופאהשושנה,רבל־וילקפרום׳«-

להמטולוגיה־אונקולוגיהביחידה
הרפואיהמרכזגושה,וביחידתילדים

צדקשערי

המרכזמנהלגידי,רכבי«-פרופ'

שיבאהרפואיהמרכזהסרטן,לחקר

השומרתל

היחידהמנהלג׳רי,שטיין••ד"ר

שניידרמרכזעצם,מחלהשתלת

ילדיםלרפואת

המערךמנהלעמוס,תורןפרום׳«-

מוחוהשתלותלהמטו־אונקולוגיה

וליליאדמונדהחוליםבביתעצם

ברפואתמומחהלילדים,ספרא

ובהמטו־בהמטולוגיהילדים,

אונקולוגיה

$TS1$ובהמטואונקולוגיה$TS1$

$DN2$ובהמטואונקולוגיה$DN2$,הרפואיהמרכזילדים

השומרתלשיבא

היחידהמנהלתחנה,תמריפרום׳•-

לרפואתשניידרמרכזלהמטולוגיה,

ילדים

עצםמחהשתלת

שרותמנהלתבתיה,אבניד"ר«-

הרפואיהמרכזעצם,מחיוםאשפוז

הדסה

היחידהמנהלמשה,ישורוןד"ר«-

דוידוף,במרכזעצםמחלהשתלות
בילינסוןהחוליםבית

היחידהמנהלתגלית,פרץד"ר•-

בכירהרופאהעצם,מחלהשתלות

הרפואיהמרכזההמטולוגי,במערך

סורוקה

מנהלתצילה,צוקרמן«-פרופ׳

המרכזעצם,מחלהשתלותהיחידה

רמב"םהרפואי

היחידהמנהלרון,רםד"ר••

במערךעצםמחלהשתלת

ת"אהרפואיהמרכזההמטולוגי,

)איכילוב(

מנהלאביחי,שמעוני•יפרופ׳

ושירותעצםמחלהשתלותהמחלקה

שיבאהרפואיהמרכזאב,תאיאיסוף

השומרתל

לוקמיהחריפה;לוקמיה
כרונית

מנהלתאסנת,•-פרופ׳בארי

ביחידהכרוניותלוקמיותשרות

בילינסוןהחוליםביתלהמטולוגיה,
,CLLיחידתמנהליאיר,הרשינוד"ר
הרפואיהמרכזההמטולוגי,המערך

הערה




)איכילוב(ת"א

בכיררופאאופיר,וולךייד"ר

יחידתמנהלההמטולוגית,במערך

במרכזההמטראונקולוגיהאשפוז

בילינסוןהחולי?ביתדוידוף,
•;tgהמחלקהמנהלאיתי,לויד"ר
בלוקמיהמומחהההמטולוגית,
סורוקההרפואיהמרכזולימפומה,

;tgהמערךמנהלארנון,נגלרפר1פ׳
הטבור,חבלהדםובנקההמטולוגי

שלחריפהללוקמיההוועדהיו"רסגן

המרכזלהשתלות,האירופיהאיגוד

השומרתלשיבאהרפואי

אשפוזמנהלישי,עופרן«ד"ר

לוקמיהתחוםומרכזהמטולוגי
הרפואיהמרכזההמטולוגי,במערך

רמב"ם

מנהלתמיה,מיכוביץ׳קורןד"רי•

שמירהחוליםביתההמטולוגי,המכון

הרופא()אטף

המערךמנהלתפיה,רענניפרופ׳
ולהמטו־אונקולוגיהלהמטולוגיה
בלוקמיהמומחיתדוידוף,במרכז
בילינסוןהחוליםביתוכרונית,חריפה

לימפונזה

מנהלאברהם,אביגדורייד"ר

הרפואיהמרכזההמטולוגי,המכון

השומרתלשיבא

רופאהנטע,גולדשמידט«tg;ד"ר

המרכזההמטולוגית,במחלקהבכירה

הדסההרפואי

מנהלתרוניתגוריון«tg;ד"ר

ההמטולוגיהאמבולטוריהשירות

משותפתמנהלתדוידוף,במרכז

רב־תחומילטיפולהמרפאהשל

להמטו־המכוןהעור,שלבלימפומות

אונקולוגיה

$TS1$להמטואונקולוגיה$TS1$

$DN2$להמטואונקולוגיה$DN2$המערךדוידוף,במרכז

בילינסוןהחוליםביתההמטולוגי,

רופא)דדי(,דודלביא«-ד"ר

המרכזלהמטולוגיה,במחלקה

הדסההרפואי

בכירהרופאהחוה,פריד"ר*•

במערךהלימפומותשירותומנהלת

ת"אהרפואיהמרכזההמטולוגי,

)איכילוב(

נפוצהנזיאלומה

מנהלתעירית,אביביי-פרופ׳

הרפואיהמרכזההמטולוגי,המערך

)איכילוב(ת"א

;tgהמרכזאחראימשה,גתד"ר

בעמילואידוזיסוטיפוללאבחון

המרכזההמטולוגית,במחלקה

הדסההרפואי

שירותמנהלתיעל,כהןד"ר«•

ההמטולוגי,המערךמיאלומה,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

בכירהרופאהנועה,לביאד"רי-

במערךלימפומהתחוםומרכזת

רמב"םהרפואיהמרכזההמטולוגי,

המחלקהמנהלתמרב,לייבהי-ד"ר

הציבוריהחוליםביתההמטולוגית,

אשדודאסותא

מומחיתהילה,מגןי-ד"ר

היחידהמנהלתבהמטולוגיה,

הרפואיהמרכזנפוצה,למיאלומה

השומרתלשיבא

דםעירויים/בנקאותרפואת

הדםבנקמנהלאלדד,דןפר1פ׳

הרפואיהמרכזהאפחיס,ויחידת

רמב"ם

הדם,בנקמנהלתאורלי,זליגד"ר

הדסההרפואיהמרכז

רפואיתיועצתורד,יהלוםד"ר

נוגדניםלאפיוןהארציתהמעבדהשל

במד"אנדירותדםקבוצותוסיווג

הדםשירותימחלקתומנהלת

החוליםביתהדם,בבנקואפרזיס

בילינסון

מנהלתנעמי,לוין־רחימי•?ד"ר

בכירהורופאההדםלבוקהיחידה

שמירהחוליםביתההמטולוגי,במכון

הרופא()אסף

מנהלת)דבי(,דבורהרונדי-פרופ׳

המרכזטיפולית,להמפחיסהיחידה

כרםעיןהדסההרפואי

?י••:'•׳זי::

לייבה,מרברו

המטולוגיהבן־הרוש,מריםפרום'

הערה
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הרדמהקצ׳קו,לודמילהר"ד

באב1רפ1אתהרדמה

רופאהשרון,אורבך־זינגרד"רי•

אחראיתהרדמה,במחלקתבכירה

החוליםביתנשים,במערךהרדמה

בילינסון

מנהלליאונידאידלמןפרופ׳«•

החוליםביתהרדמה,מחלקת

בילינסון

;tgכאב,מכוןמנהלסילביו,בדילד"ר

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלחייםברקנשטטפר1פ׳«-

הרפואיהמרכזההרדמה,מערך

השומרתלשיבא

מערךמנהלאיתי,אריהגורד"ר«-

פולשנייםלטיפוליםמומחהכאב,

תלשיבאהרפואיהמרכזבכאב,

השומר

מנהליהודה,גינוסרפרום׳י-

)הרדמהוילדאםלהרדמתהיחידה

המרכזילדים(,והרדמתמיילדותית

כרםעיןהדסההרפואי

מנהלאליעךדוידסוןפרופ׳י-

האגודהויו"רכאביםלשיכוךהיחידה

הרפואיהמרכזלכאב,הישראלית

הדסה

יחידתמנהלדניאל,היאטד"ר

ועמודראשלניתוחיההרדמה

המרכזהרדמה,מערךשידרה,

)איכילוב(ת"אהרפואי

יו"ראלכסנדר,זלוטניקפרופ׳.-

ומנהלנמרץוטיפולההרדמהחטיבת

בהרדמהמומחההרדמה,מחלקת

המרכזוטראומה,נוירוכירורגית

סורוקההרפואי

היחידהמנהלאלכס,יוסקוביץ••ד"ר

גבוה,בסיכוןויולדותנשיםלהרדמת

צדקשעריהרפואיהמרכז

מחלקתמנהלפיליפ,לויןד"ר.•
הרפואיהמרכזכללי,נמרץטיפול

צדקשערי

מומחיתריטהלייבזוןלקר•?ד"ר

כאבמרפאתמנהלתובכאב,בהרדמה

בילינסוןהחוליםבבית

מערךמנהלתעידית,מטותפרופ׳י•

המרכזנמרץ,וטיפולכאבהרדמה,

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלתאורית,נחתומיד"ר.-

נוירו־לניתוחיםלהרדמההיחידה

כירורגיים,

$TS1$,נוירוכירורגיים$TS1$

$DN2$,נוירוכירורגיים$DN2$צדקשעריהרפואיהמרכז

?;tlבהרדמהמומחהערן,סגלד"ר

ההרדמה,מערךמנהלנמרץ,ובטיפול

באסותאהכאבויחידותנמרץטיפול

רפואייםמרכזים

בהרדמהמומחהנמרוד,עדי••ד"ר

לטיפולהיחידהמנהלנמרץ,וטיפול

טיפולההרדמה,במערךכללינמרץ

ת"אהרפואיהמרכזוכאב,נמרץ

)איכילוב(

אגףמנהלראובן,.-פרופ׳פיזוב
הרדמה,מחלקתומנהלההרדמה
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

מנהלסרגיי,פרייסמן•-ד"ר

לב־חזה,בניתוחילהרדמההיחידה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלתנחמה,שיינברג.-ד"ר

ולב,חזהלניתוחיההרדמהיחידת
ת"אהרפואיהמרכזהרדמה,מערך

)איכילוב(

ילדים

מחלקתמנהליעקב,גוזל.-פרופ׳
מומחהבכאב,וטיפולהרדמה

בילדיםלבלניתוחיבהרדמה

המרכזילדים,ובהרדמתובמבוגרים

צדקשעריהרפואי

היחידהמנהלאביאל,זילביגר.-ד"ר

המרכזהרדמה,מערךילדים,להרדמה

)איכילוב(ת"אהרפואי

מחלקתמנהליעקב,כץ.-ד"ר
מרכזהניתוח,חדריומערךהרדמה

ילדיםלרפואתשניידר

מנהלמוסטפא,סמאריפרופ׳.-

בהרדמתמומחההרדמה,מחלקת

ציוןבניהרפואיהמרכזוילדים,פגים

מנהלתלודמילה,קצ׳קו..ד"ר

בכירהורופאהכרונילכאבהמרפאת

שניידרמרכזהרדמה,במחלקת

ילדיםלרפואת

הערה
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נמרץ;טיפולילדים
1יל1דיםפגים

סמדר,פרידמןאבן־טובפרום׳י-
המרכזויילודים,פגיםיחידתמנהלת

הדסההרפואי

מנהלבנימין,עוזבר«-פרופ׳

נמרץוטיפולליילודיםהמחלקה
הרפואיהמרכז)נאנטולוגיה(,בילוד

הדסה

מקוםממלאג׳אק,בדאוןי-ד"ר
ילדים,נמרץלטיפולהמחלקהמנהל
כרםפיןהדסההרפואיהמרכז

מומחיתרבקה,ברוקס«ד"ר

היחידהמנהלתילדים,נמרץבטיפול

הרפואיהמרכזילדים,נמרץלטיפול

הצופיםהרהדסה

ליילודיםמומחהדניאל,לובין.-ד"ר

ופגים,ילודיםאגףמנהלוגינקולוגיה,
הישופהמפינייהרפואיהמרכז

מנהלתאיטה,ליטמנוביץtg;ד"ר

מנהלתויילודים,פגיםמחלקת

NIDCAPלהדרכתהארציהמרכז

לפגים,תומךהתפתחותיטיפול
מאירהרפואיהמרכז

מנהלפרנסיס,מימוניי-פרופ׳

המרכזופגים,יילודיםמחלקת

צדקשפריהרפואי

מנהלדרור,מנדל^פרופ׳

לילדיםדואקדנההחוליםבית

בפגנמרץלטיפולהיחידהומנהל

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזוביילוד,

היחידהמנהלאלחנן,נחום.-ד"ר

לרפואתשניידרמרכזנמרץ,לטיפול

ילדים

המחלקהמנהלגידי,פרת«-פרופ׳
החוליםבביתילדיםנמרץלטיפול

יו"רלילדים,ספראוליליאדמונד

ההסתדרותשלהמדפיתהמופצה

תלשיבאהרפואיהמרכזהרפואית,

השומר

מנהלאמיר,קוגלמן«-פרופ׳

ופגיםיילודיםנמרץלטיפולהמחלקה

המרכזלילדים,רותהחוליםבבית

במחלותמומחהרמב"ם,הרפואי

בילדיםריאה

מנהלאבי,רוטשילד«יפרופ׳

פגים,נמרץוטיפולילודיםמחלקת

כרמלהרפואיהמרכז

מנהלסגןאריה,ריסקין«-פרופ׳

בניהרפואיהמרכזהפגיה,מחלקת

ציון

מנהלתציפי,שטראוס«ד"ר

הרפואיהמרכזופגים,ילודיםמחלקת

השומרתלשיבא

הערה
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כירנרגיה

איבריםהשתלת

המרכזמנהלאיתן,מור«פרופ׳

תלשיבאהרפואיהמרכזלהשתלות,

השומר

מחלקתמנהלאביתר,נשר.-ד"ר
בילינסוןהחוליםביתהשתלות,

בכיר,כירורגאחמד,עידפרופ׳י•
המרכזאיברים,בהשתלותמומחה

הצופיםהרהדסההרפואי

טראומה

המרכזמנהלהאני,באתוס*ד"ר

המרכזדחופה,וכירורגיהלטראומה

רמב"םהרפואי

יחידתמנהלדרור,סופרייד"ר

הכירורגית,בחטיבההטראומה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהליורם,קלייןtg;ר"ר

המרכזקריטית,וכירורגיהלטראומה

השומרתלשיבאהרפואי

מנהל)מיקי(,מיכאלשטייןד"ר

בכירוכירורגהטראומהיחידת

החוליםביתלכירורגיה,במחלקה

בילינסון

מנהלבכיר,כירורגגד,שקדי-פר1פ׳

סורוקההרפואיהמרכזטראומה,יחידת

ילדים

בכירמנתחרופאדן,ארבלד"ר

וכללית,ילדיםלכירורגיתבמחלקה

אונקולוגיתכירורגיהיחידתמנהל
ומומיםסרטןבניתוחימומחהילדים.

הדסההרפואיהמרכזובפגים,בילדים

אסנת,זמורה־בלוססקיד"ר

ילדים,לכירורגייתהמחלקהמנהלת
הרופא()אסףשמירהחוליםבית

ביחידהבכיררופאגד,ל1טן«ד"ר

פולשנית,זעירילדיםלכירורגית
ביתילדים,בכירורגיתמומחה

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכירורגיתמומחיתחגית,נגר*•ד"ר

החיילרמתאסותאחולי?בביתילדים

כירורגיתבמחלקתבכירהורופאה

צדקשעריהרפואיבמרכזילדים

)איגור(,מיכאלס1ח1טניק«פר1פ׳

ילדים,לכירורגיתהמחלקהמנהל
לילדים,דואקדנההחוליםבית
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלנפתלי,פר1יד«-פרופ׳

ומומחההכירורגיתהמחלקה

שניידרמרכזילדים,בכירורגית

ילדיםלרפואת

המחלקהמנהלעמוס,פרומן*ד"ר
הרפואיהמרכזילדים,לכירורגית

הדסה

מנהלדרגן,קרברושיץ.יד"ר

המרכזילדים,לכירזרגייתהמחלקה

סורוקההרפואי

המחלקהמנהלרן,שטיינברגי-ד"ר
בכירורגייתמומחהילדים,כירורגית

רותהחוליםביתילדים,והשתלות

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,

מרהודרכילבלבכבד,

ביתבכיר,כירורגאריה,ארישד"ר

החיילרמתאסותאחולים

מנהל)מנדי(,מנחםחייםבןייד"ר

ודרכילבלבכבד,לניתוחיהמרכז

צדקשעריהרפואיהמרכזהמרה,

היחידהמנהלברק,בר־זכאיד"רי-

הרפואיבמרכזלבלבכבדלניתוחי

חוליםבביתבכירוכירורגקפלן

מדיקלאסיאמקבוצתאסותא,

המחלקהמנהלריאד,חדאד.-ד"ר

כרמלהרפואיהמרכזב',הכירורגית

מחלקהמנהלגיא,להטד"ר
לבלב,ומנתחהכירורגיתבחטיבה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מחלקהמנהלעידו,נחמני.-ד"ר
המרכזכירורגית,חטיבהב',כירורגית

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלדורון,קופלמן«-פרופ׳

הרפואיהמרכזב',כירורגיתמחלקה

העמק

מנהלאלי,קקיאשחיליי-ד"ר

הרפואיהמרכזא',כירורגיתמחלקת

לגליל

לפרוסקופיתכירורגיה
מנהלנחום,בגלייבטר.-ד"ר

זעיר־פולשנית,לכירורגיההיחידה
הצופיםהרהדסההרפואיהמרכז

היחידהמנהלדוד,חזן«tg;ד"ר

וטכנולוגיותזעיר־פולשניתלכירורגיה

)רובוטיקה(,חדשניותכירורגיות
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלאבראהים,מטרפר1פ׳»-

הרפואיהמרכזהכירורגית,המחלקה

ציוןבני

בכירמנתחעמיר,סולדד"ר

זעיר־בניתוחיםבולטומומחה

פולשניים

$TS1$זעירפולשניים$TS1$

$DN2$זעירפולשניים$DN2$לפרוסקופית(,)כירורגיה
ושותףרפואימנהלבכיר,כירורג

אסותאחוליםבביתמדיקלבאסיא

החיילרמת

הערה




כירורגיהאחמד,עירפרו?׳

V׳־*•

היחידהמנהלגדעון,סרוקה«-ד"ר

המרכזלפרוסקופית,לכירורגיה

ציוןבניהרפואי

מנהליוסף,קוריאנסקיtg;-ד"ר

לפרוסקופית,לכירורגיההיחידה
ת"אהרפואיהמרכזכירורגית,חטיבה

)איכילוב(

;tgהמחלקהמנהלסגןדני,רוזיןד"ר
ומנהלוהשתלותכלליתלכירורגיה

מומחהכירורגי,יוםאישפוזמחלקת

וכירורגיתלפרוסקופיתבכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכזשד,

אגףמנהלפתחיה,רייסמןפרום׳«•

המערךשלשותףמנהלכירורגיה,

הרפואיהמרכזהגסטרו־כירורגי,

צדקשערי

ורקטוםגסמעי
מנהלשמואל,אביטלפרום׳י-

מומחהב',כירורגיתמחלקה

סרטןשללפרסקופיתבכירורגיה
גסמעיבגידוליהעיכול,מערכת

המרכזקיבה,ובגידוליורקטום

מאירהרפואי

מנהל)סימון(,דניאלדואק«ד"ר

קולורקטלית,לכירורגיההיחידה
רמב"םהרפואיהמרכז

המערךמנהלעודד,זמורהtg;-פרופ׳

)אסףשמירהחוליםביתהכירורגי,
הרופא(

היחידהמנהלמרט,חייקיןי-ד"ר

המרכזקולורקטלית,לכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואי

מומחיתחגיתטולצ׳ינסקי•-פרופ׳

ופרוקטולוגיה,כלליתלכירורגיה
הגסהמעילניתוחיהיחידהמנהלת

המרכזכירורגית,חטיבהוהרקטום,

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלאבירם,ניסןפרום׳י-

כלליתלכירורגיההמחלקה

במרכזג',כירורגיתואונקולוגית,

וכירורגהשומר,תלשיבאהרפואי

ביתמדיקלאסיאמקבוצתבכיר

מומחההחייל,רמתאסותאחולים

crsניתוחיורקטום,גסבמעי hipec

pipacוניתוחי

מנהלאלון,פיקרסקיי-פר1פ׳

המחלקהמנהלהכירורגי,האגף
לכירורגיההיחידהומנהללכירורגיה

הדסההרפואיבמרכזקולורקטלית

כרםעין

השירותמנהליהודה,קריב.יד"ר

חטיבההטבעת,ופירקטוםלגידולי

ת"אהרפואיבמרכזכירורגית

בחטיבהבכירכירורג)איכילוב(,

מדיקלאסיאשלהקולורקטאלית
החיילרמתאסותאחוליםבית

מומחהמיכה,רבאו.-פרום׳

שותףהעיכול,מערכתשלבכירורגיה
ביתמדיקלבאסיאבכירוכירורג

החיילרמתאסותאחולים

עליונהעיכולמערכת
ושט

$TS1$ושט$TS1$

$DN2$ושט$DN2$וקיבה
מומחהעמיר,יהודהבן1ד"ר

ולכירורגיהכלליתלכירורגיה

העיכולמערכתשלאונקולוגית

בחטיבהומנתחבכירכירורגהעליונה,

באסיאבכירוכירורגהכירורגית,

)אסףשמירהחוליםביתמדיקל,
הרופא(

מנהלסגןיורי,גולדיסי-ד"ר

כלליתלכירורגיההמחלקה

מערכתבניתוחימומחהוהשתלות,

ובניתוחיוקיבהושטעליונהעיכול

תלשיבאהרפואיהמרכזלבלב,

השומר

מנהליוסףקלאוזנר.•פרופ׳

הרפואיהמרכזהכירורגית,החטיבה

)איכילוב(ת"א

המערךמנהליורם,קלוגרד"ר«-

רמב"םהרפואיהמרכזהכירורגי,

המערךמנהלחנוך,קשתןtg;-פרופ׳

בילינסוןהחוליםביתהכירורגי,

בריאטריםניתזחים

בכיררופאנסים,גרוןי-ד"ר

הרפואיהמרכזהכירורגית,במחלקה

פוריהפדה

רופאהרונית,גרינבוים«ד"ר

לכירורגיהבמחלקהבכירהמנתחת

לניתוחיםמרכזומנהלתכללית

הרפואיהמרכזמורכבים,בריאטריים

הצופיםהרהדסה

מנהלסגןאחנזד,עסליהפרופ׳

ומנהלכלליתלכירורגיההמערך

לפרוסקופיתלכירורגיההמדור
הרפואיהמרכזובריאטרית,מתקדמת

רמב"ם

מומחהאנדריי,קידרפר1פ׳«•

ובריאטריתלפרוסקופיתבכירורגיה

מניתוחיםב"כשלים"ובטיפול

המחלקהמנהלקודמים,בריאטרים

הציבוריהחוליםביתהכירורגית,

אשדודאסותא

שד

אחראיעאדלסאלחאבוד"ר«•

במערךכירורגייםצנתוריםתחום

במכוןבכירורופאכלליתלכירורגיה

הרפואיהמרכזהשד,לבריאות

רמב"ם

המרכזמנהלתתניד,אלוייס«ד"ר

קפלןהרפואיהמרכזהשד,לבריאות

כירורגיתאסיה,ברודסקי«ד"ר

השד,מרפאתעלאחראיתבכירה,

ציוןבניהרפואיהמרכז

מנהלמרדכיגוטמן.יפרום׳

כלליתלכירורגיההמחלקה

בכירורגיהמומחהוהשתלות,

המרכזשד,ובכירורגיתאונקולוגית

השומרתלשיבאהרפואי

בכירהרופאהטל,הדר.יד"ר

המרכזשד,לכירורגיתביחידה

צדקשעריהרפואי

מחלקהמנהלדני,הרשקו.-פרום׳
העמקהרפואיהמרכזא',כירורגית

יחידהמנהלמשה,כרמוןד"ר.-

שעריהרפואיהמרכזשד,לכירורגית

צדק

המרכזמנהלתתהילה,מנסד"ר«•

כירורגית,חטיבההשד,לבריאות

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהללשעברמיכאל,קורץד"ר.-

הרפואיבמרכזהשדלבריאותהמרכז

בליידיומנתחבכירכירורגסורוקה;

ביתמדיקל,אסיאמקבוצתאסיא

הח"לרמתאסותאהחולים

השדמכוןמנהלתתמר,קרניד"ר

הרופא(,)אסףשמירהחוליםבבית
ליידיבמרכזשדלכירורגייתמומחית

ביתמדיקל,אסיאמקבוצתאסיא

החיילרמתאסותאהחולים

הערה
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כלי־דםכירורגיית

דםכליכירורגרםאברהמיד"ר«-

בילינסוןהחוליםביתבכיר,
מומחהיוסףבשיר־שיךי-ד"ר

ואנדווסקולריתוסקולריתלכירורגיה
לב,ולויתוחידם(כליוצנתורי)ניתוחי
דםכליבמחלקתבכירדםכליכירורג

הטורקים,אביניתוחיתחוםומרכז
בילינסוןהחוליםבית

היחידהמנהלאיליה,גולדין.-ד"ר

הרפואיהמרכזדם,כלילכירורגיית

צדקשטרי

מנהלג׳ורג׳,גרינברגי-ד"ר

מומחהדם,כלילכירורגייתהמחלקה

הקפייםטורקייםדםכליבכירורגיית

הרפואיהמרכזהטורקים,ואבי

סורוקה

מומחהאהרון,הופמן.-פרופ׳

כליובכירורגייתכלליתבבכירורגיה

לכליהכירורגיתהיחידהמנהלדם,

הטמקהרפואיהמרכזדם,

המחלקהמנהליהודה,וולףפרופ׳«-
הרפואיהמרכזדם,כלילכירורגיית

)איכילוב(ת"א

אביגדור,זליקובסקיפרופ׳«-
רפואימרכזומייסדבכירמנתח

נ.א.ר.א

מחלקתמנהלמשה,חלק«-ד"ר
בניתוחיםמומחהדם,כליניתוחי

אבישלמורכביםאנדווסקולריים

המרכזובבטן,בחזההטורקים

השומרתלשיבאהרפואי

המחלקהמנהלרון,כרמליtg;ד"ר
הרפואיהמרכזדם,כלילכירורגיית

הדסה

בכיררופאאיגור,מנביץ׳tg;ד"ר

ביתדם,כלילניתוחיבמחלקה

בילינסוןהחולים

בכירהרופאהדלית,מנהייםtg;-ד"ר

הרפואיהמרכזדם,כליבמחלקת

כרמל

מנהלסגןסמיניטצקיי-פרופ׳

דםכלילכירורגייתהמחלקה

לכירורגיההיחידהמנהלוהשתלות,

הרפואיבמרכזפריפרייםדםכלישל

רמב"ם

היחידהמנהלתפייר,סימוןד"ר«•

מומחיתדם,כלילכירורגיית

במפרצתאנדווסקולרייםבטיפולים

טורקיובניתוחיטורקיםוטרשת

מאירהרפואיהמרכזהצוואר,

מומחהגבריאל,סנדרו«-פרופ׳

הרפואיהמרכזדם,כליבכירורגיית

סורוקה

מומחהחיים,ענד*פרופ׳

מנהלהדם,כלישלבכירורגיה

המרכזדם,כלילכירורגייתהמחלקה

הדסההרפואי

מנהלסגןארנון,קורןי-ד"ר

בביתדםכלילכירורגייתהמחלקה

בילינסוןהחולים
אלכסנדר,קנטרובסקיי-ד"ר
כלילכיחרגייתביחידהבכיררופא

הרפואיהמרכזהכירורגי,במטרךד?

יפההלל

בכירורגיהמומחהאיגוד,רבץי-ד"ר

מנהלדם,כליובכירורגייתכללית

ביתהדם,כליכירורגיתיחידת

אשדודאסותאהציבוריהחולים

-;tgהיחידהמנהלדוד,שמשד"ד

המרכזלדיאליזה,גישהלניתוחי

צדקשטריהרפואי

הערה
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smmsiamp;zsg

לב־חזהכירורגיית,יננuראהודפר1פ'

fm

לב־חזהכירורגיית

מנהל)ג׳יי(,יעקבלביאפרופ׳«-

מנהלוסגןלבהשתלותיחידת

הרפואיהמרכזלב,ניתוחימחלקת

השומרתלשיבא

מנהל)גידי(,גדעוןסהרפרופ׳

המרכזוחזה,לבכירורגיהמחלקת

סורוקההרפואי

ילדים

מנהל)גבי(,גבריאלאמירד"ר

שניידרמרכזלב,ניתוחישרות

ילדיםלרפואת

המחלקהמנהלאלדד,ארזפרופ׳•«
היחידהמנהלחזה,לבלניתוחי

המרכזבילדים,חזהלבלניתוחי

הדסההרפואי

המחלקהמנהלדוד,משאליtg;ד"ר
החוליםבביתילדיםלבלכירורגיית

מומחהלילדים,ספראוליליאדמונד

בילדים,מולדיםלבמומיבניתוחי
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

היחידהמנהלג׳ורג׳,פרנקלד"ר«•

שניידרמרכזוחזה,לבלניתוחי

ילדיםלרפואת

המרכזנשיאאלן,שרףפרופ׳«•

לבלמומיספראאדמונדהבינלאומי

תלשיבאהרפואיהמרכזמולדים,

השומר

מחלקתמנהלליאור,ששון«ד"ר

הרפואיהמרכזולב,חזהניתוחי

וולפסון

לבמסתמי

לבמנתחבוריס,אורלוב«-ד"ר

שלספיקהלאישירותמנהלבכיר,

במסתמימומחההמיטרלי,מסתם

ובניתוח׳מעקפיםבניתוחילב,

תלשיבאהרפואיהמרכזאאורטות,

השומר

מומחהגיל,בולוטיןי-ד"ר

חזה,ביתוכירורגייתלבבכירורגיית

במרכזלבלכירורגייתהמחלקהמנהל

באסיאבכירומנתחרמב"םהרפואי

רמתאסותאהחוליםביתמדיקל,

החייל

היחידהמנהלרון,בראונרד"רי-

חזה,ניתוחילב־בינייםלניתוחי

קפלןהרפואיהמרכז
אלכסנדר,דיאמנטליפייד"רי-
מבוגרים,לבלניתוחיהיחידהמנהל

הדסההרפואיהמרכז

מנהלסגןמנחם,מצא«-ד"ר

וחזה,לבלכירורגייתהמחלקה

ומעקפיםלבבמסתמימומחה

סורוקההרפואיהמרכזעורקיים,

?;tgהמערךמנהלדן,ערבותפרופ׳

החוליםבביתוחזהלבלניתוחי

לרפואתשניידרובמרכזבילינסון

ילדים

בכיררופאאמיר,קרמרי-ד"ר

המרכזלב־חזה,לניתוחיבמחלקה

)איכילוב(ת"אהרפואי

;tgמרכזמנהלאהוד,רענניפרופ׳

הרפואיבמרכזדםוכליחזההלב

האיגודיו"רהשומר,תלשיבא

מומחהחזה,לבלניתוחיהישראלי

אביוניתוחימעקפיםלב,במסתמי

העורקים

מעקפיםניתוחי
המחלקהמנהלינאי,בן־גל.•ד"ר
ת"אהרפואיהמרכזלב,לניתוחי

)איכילוב(
מנהלליאוניד,סטרניקי-ד"ר

הרפואיהמרכזלב,ניתוחימחלקת

השומרתלשיבא

מערךמנהלסגןאיתן,שניר«-ד"ר

בילינסוןהחוליםביתוחזה,לבניתוחי
המחלקהמנהלארז,שרוניי-ד"ר
הרפואיהמרכזוחזה,לבלניתוחי

כרמל

חזהניתוחריאות;ניתוחי

מחלקתמנהלאלון,בן־נוןפרופ׳
תלשיבאהרפואיהמרכזחזה,ניתוחי

השומר

לניתוחימומחהאילן,ברד"רי•

פולשניתזעירבגישההחזהבית

בכירמנתחרופא)טורקוסקופיה(,

ביתכירורגיתומנהלהריאותבמכון

וכירורגקפלןהרפואיבמרכזהחזה

אסותאהחוליםביתשלהחזהבית

החיילרמת

היחידהמנהלרונן,גליליי-ד"ר

הרפואיהמרכזוריאות,חזהלניתוחי

כרמל

מנהלמילטוןסאוטהי-ד"ר

במערךריאותלניתוחיהמחלקה

החוליםבביתוחזהלבלניתוחי

שניידרבמרכזומנתחבילינסון

בתיקוןמומחהילדים,לרפואת

הנשימהדרכישלמורכביםמומים

ותינוקותילודיםאצל

מיכאל,)פפיאשווילי(פארד"ר
המרכזחזה,לניתוחיהמחלקהמנהל

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכיררופאיוריפייסוזוביץי-ד"ר

מנהלסגןולב,חזהלניתוחיבמערך

בילינסוןהחוליםביתחזה,מחלקת

המחלקהמנהלרן,קרמרד"ר
החזה,ביתשלכלליתלכירורגיה

רמב"םהרפואיהמרכז

מומחיתיעל,רפאלי«ד"ר

היחידהמנהלתחזה,לבבכירורגיית

לכירורגייתבמחלקהחזהלכירורגיית

הישראליתהחברהיו"רוחזה;לב

סורוקההרפואיהמרכזחזה,לניתוחי

הערה
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1יה1מי1תמחל1ת

המכוןמנהלידידיהבנטורפרופ׳יי
המרכזבהרעלות,למידעהארצי

רמב"םהרפואי

מנהלג׳יהאדבשארהייפרופ׳

ביתזיהומיות,למחלותהיחידה

בילינסוןהחולים

נוזוקומייםזיהומים
בביה"ח()שנרכשים

ברפואהמומחהדני,אלוןד"רי?

איידסזיהומיות,מחלותפנימית,

בכיררופאמטיילים,ורפואת

האיידסבמרכזב',פנימיתבמחלקה

החוליםביתהמטיילים,ובמרפאות

בילינסון

היחידהמנהלרונן,עמיבןtg;ד"ר

הרפואיהמרכזזיהומיות,למחלות

)איכילוב(ת"א

מנהלתמירי,וינברגר«-פרופ׳

ביתזיהומיות,למחלותהיחידה

הרופא()אסףשמירהחולים

זיהומיותמחלותמלצר,איילד"ר

זיהומיותמחלותוינברגר,מיריפר1פ׳

הערה




;tg'יחידתמנהלתמיכל,פאולפו־ופ

הרפואיהמרכזזיהומיות,מחלות

רמב"ם

היחידהמנהלתגליה,רהבפרופ'יי

הרפואיהמרכזזיהומיות,למחלות

השומרתלשיבא

ילדים

מומחהמשה,אפרתי-ד"ר

טפילים,ומחלותבילדיםבזיהומים
המרכזילדים,לזיהומיהיחידהמנהל

כרמלהרפואי

מומחהשי,אשכנזיי-פרופ׳

לשעברבילדים,זיהומיותלמחלות

שניידרמרכזא',ילדיםמחלקתמנהל

ילדיםלרפואת

רופאאפריםבילבסקיפרופ׳יי

ומומחהג׳ילדיםבמחלקתבכיר

שניידרמרכזזיהומיות,למחלות

ילדיםלרפואת

היחידהמנהלתגליה,ברקאיד"רי•

החוליםבביתזיהומיותלמחלות

ומנהלתלילדיםספראוליליאדמונד

הרפואיבמרכזהטלמדיסיןתחום

השומרתלשיבא

מנהלמתיברקוביץ׳ייפרופ׳

קליניתלפרמקולוגיההיחידה
שמירהחוליםביתוטוקסיקולוגיה,

הרופא()אסף

החטיבהיו"רדוד,גרינברגפר1פ׳«•

היחידהומנהלילדיםלרפואת

המרכזבילדים,זיהומיותלמחלות

סורוקההרפואי

מנהלתגליה,גריסרו־סואןד"רי•

בילדים,זיהומיותלמחלותהיחידה
לילדים,דואקדנההחוליםבית
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

ביחידהרופארון,דגןפר1פ׳«?

המרכזבילדים,זיהומיותלמחלות

סורוקההרפואי

היחידהמנהלאיציק,לויפרופ׳«•

שניידרמרכזזיהומיות,למחלות

ילדיםלרפואת

מחלותיועץדן,מירון«פרופ׳

הרפואיבמרכזבילדיםזיהומיות

במרכזזיהומיםלמניעתויועץהעמק

זיוהרפואי

השירותמנהלעמאד,קסיספרופ׳

בכיררופאבילדים,זיהומיותלמחלות

המרכזזיהומיות,למחלותביחידה

רמב"םהרפואי

חטיבתיו"רעודד,שוירמןד"ר«•

ילדיםלרפואתשויידרמרכזהילדים,

מומחהיחיאל,שלזינגרפר1פ׳

זיהומיותובמחלותילדיםברפואת

לילדים,וילףביה"חומנהלבילדים
צדקשעריהרפואיהמרכז

ואיידסזיהומיותמחלות

מרכזמוהלתהילה,אלינבד"רי•

למיקרוביולוגיההמחלקההאיידס,

המרכזזיהומיות,ומחלותקלינית

הדסההרפואי

מנהלתמיכל,חוברס«פרופ׳

ומרפאתזיהומיות,למחלותהיחידה

מומחיתלדרך","מאירהמטיילים

זיהומיות,ומחלותפנימיתברפואה

מאירהרפואיהמרכז

האיידס,מרכזמנהלדן,טורנרד"ר

זיהומיותלמחלותביחידהבכיררופא

)איכילוב(ת"אהרפואיבמרכז

היחידהמנהלתיסמין,מאורד"רי•

זיהומיות,מחלותומניעתלטיפול

וולפסוןהרפואיהמרכז

ומחלותטרופיותמחלות
מטיילים

)מיקי(,מיכאלגלעדי«פרופ׳
ובמחלותפנימיתברפואהמומחה

ביחידהבכיררופאזיהומיות,

הרפואיהמרכזזיהומיות,למחלות

)איכילוב(ת"א

לפנימיתמומחהרגב,כהןד"ר«-

למניעתהיחידהמנהלוזיהומים,

ורופאלניאדוהחוליםבביתזיהומים

בביתהמטייליםבמרפאתבכיר

ביליוסוןהחולים

מומחהרופאאייל,מלצרד"ר

מטייליםלרפואתבמרכזבכיר

מחלקתמוהלוסגןטרופיותומחלות
תלשיבאהרפואיהמרכזג',פנימית

השומר

השירותמנהלתיעל,פארןד"רי•

המרפאהומנהלתלנוערהרפואי

למחלותביחידהמטייליםלמחלות

ת"אהרפואיהמרכזזיהומיות,

)איכילוב(

-;tgהמכוןמנהלאלי,שחרץפר1פ׳

טרופיות,ומחלותמטייליםלרפואת

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הערה
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בבדנוחלת!

מומחהרן,אורןtg;-פרופ׳

כבד,ומחלותלגסטרואנטרולוגיה

במגדלפרטיתקליניקהבעל

המנייןמןפרופ'אביב,בתלוייצמן

העבריתבאוניברסיטה

המרכזמנהלתזיו,בן־אריפרום׳«-

שיבאהרפואיהמרכזכבד,למחלות

השומרתל

בכיררופאנזריוס,בראון«ד"ר

ביתכבד,למחלותהארציבמכון

בילינסוןהחולים

•;tgבכיררופאהרולדג׳ייקובד"ר

ומחלותלגסטרואנטרולוגיהבמכון

הדסההרפואיהמרכזכבד,

רופאטיבריו,הרשקוביץד"ר«•

לגסטרואנטרולוגיהבמכוןבכיר

הדסההרפואיהמרכזכבד,ומחלות

מכוןמנהלרן,טור־כספאפר1פ׳י•

ביתהלסינקי,ועדותומנהלהכבד

בילינסוןהחולים

מומחהאלי,צוקרמן«-פרופ׳

מנהלפנימית,ורפואהכבדבמחלות

המרכזשלכבדלמחלותהיחידה

כלליתבריאותושרותיכרמלהרפואי

מערביוגלילחיפהבמחוז

המכוןמנהלאורן,שבולתי-פרופ׳

המרכזוהכבד,העיכולדרכילמחלות

)איכילוב(ת"אהרפואי

ילדים

דרורהברקוביץי-ד"ר

ילדיםבמחלקתבכירהרופאה

יוםלאשפוזהשירותומנהלת

המרכזילדים,וגסטרואנטרולוגית

ציוןבניהרפואי

מחלקתמנהלתאתי,גרנותפרום׳«-
במרכזהילדיםחטיבתויו"רהילדים

ברפואתויועצת־עלקפלןהרפואי

ירושליםמחוזכללית,בקופ"חילדים

במכוןבכירהרופאהיעל,מוזרי-ד"ר

ומחלותתזונהלגסטרואנטרולוגיה,

אצלבכבדלטיפולמומחיתכבד,

ילדיםלרפואתשניידרמרכזילדים,

ילדיםרופאמרדכי,סליי«ד׳׳ר

לגסטרואנטרולוגיההמשולבבמכון

הדסההרפואיהמרכזכבד,ומחלות

כרםעין

כבדיחידתמנהלאייל,שטיירי-ד"ר

לגסטרראנטרולוגיה,במכוןילדים
הרפואיהמרכזילדים,ותזונתכבד

צדקשערי

הערה
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י׳י"5

DN2$$כי~TS1$$DN2$4$כי~TS1$4$י~4כ־תיי0

ופריוןמיי7דותשיף,איילפרופ׳

»€

1פירי1ןמיילדות
ביתמנהלארנון,ויז׳ניצרפרום׳י-

בילינסוןהחוליםביתלנשים,החולים

מיילדותיאולטרסאונד

-;tgבכיררופאראובןאחירוןפרום׳

באולטרסאונדלהדמיהביחידה

אחראיוגינקולוגיה,במיילדות

ואבחוןעובריותמחלותמרפאת

המרכזלשעבר,מולדיםמומים

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתרלי,הרשקוביץפרופ׳

גינקולוגילאולטרסאונדהיחידה
סורוקההרפואיהמרכזמיילדותי,

המכוןמנהלבועז,ווים«פרופ׳

ורפואתנשיםברפואתלדימות

תלשיבאהרפואיהמרכזהעובר,

השומר

מומחהשמחה,יגל«-פרופ׳

המערךמנהלבאולטרה־סאונד,

האגףומנהלולמיילדותלגינקולוגיה

הדסההרפואיהמרכזויולדות,לנשים

ופריוןנזיילדותהרשקוביץ,רל׳פר1פ'

הערה




ופריוןמיילדותגיאלצ׳ינסקי,יובלד"ר

;tgבכירהנשיםרופאתנילי,ינאיד"ד

המרכזויולדות,נשיםבמחלקת

כרםעיןהדסההרפואי

)גד(,גוסטבומלינגרפר1פ׳יי
גינקולוגיאולטרסאונדיחידתמנהל

ליולדותליסהחוליםביתומיילדותי,

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזונשים,

מומחהישראל,שפיראד"רי-

בכיררופאמערכות,בסקירת

ויולדותנשיםאולטרסאונדבמחלקת

ומנהלציוןבניהרפואיבמרכז

במיילדותפרטיאולטרסאונדמכון

אלישעהחוליםבביתוגינקולוגיה

היחידהמנהלאלון,שריםד"ר

באגףמיילדותילאולטרא־סאונד

הללהרפואיהמרכזויולדות,נשים

יפה

גבוהבסיכוןהריוןמעקב

מנהלתטל,בירון־שנטלפרופ׳«-

והעובר,האםלרפואתהיחידה

הרפואיהמרכזגבוה,בסיכוןהריונות

מאיר

הלידה,חדרימנהלרוני,חןד"ר
בילינסוןהחוליםבית

ביתמנהליריב,יוגבפרופי

המרכזונשים,ליולדותליסהחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלשלי,נזזעקי־טוביפרופ׳«-

ומ"מגבוהבסיכוןלהריוןהמחלקה

המרכזויולדות,לנשיםהאגףמנהל

השומרתלשיבאהרפואי

;tgהאגףמנהלאייל,סיוןפרופ׳

ברפואתמומחהויולדות,לנשים

המרכזבסיכון,ובהריוןהעובר

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהמיכאל,קופרמינץפרופ׳י-

!בסיבוכיבהיריוןיתרלקרישיות

טרום־לאשפוזהיחידהמנהלהריון,

לידה

$TS1$טרוםלידה$TS1$

$DN2$טרוםלידה$DN2$המרכזליס,החוליםבבית

)איכילוב(ת"אהרפואי

האגףמנהלאייל,שיףפר1פ׳«י

לנשיםבאגףבכירורופאבדימוס

בסיכוןהריוןבמעקבמומחהויולדות,

שיבאהרפואיהמרכזובפיריון,גבוה

השומרתל

גופיתחוץוהפריהפריון

מנהלראולאורביטופרופ׳«-

גופית,חוץוהפריהלפוריותהיחידה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחהאריה,הורביץפרופ׳»-

היחידהמנהלגופית,חוץבהפריה

הרפואיהמרכזגופיתחוץלהפריה

הצופיםהרהדסה

ומנהליועץאריאל,וייסמןפרופ׳

שירותיבמכבילפריוןהיחידה

בכירורופאהשפלהמחוזבריאות

במרכזגופיתחוץלהפריהביחידה

וולפסוןהרפואי

בכיררופאדניאל,זיידמןפרופ׳י•

הרפואיבמרכזויולדותנשיםבאגף

הניהולבצוותוחברהשומרתלשיבא

בביתגופיתחוץלהפריההיחידהשל

החיילרמתאסותאחולים

בכיר,רופאנדי,לאופרפרום׳«•

למיילדותהמערךמנהללשעבר

הנשיםרופאיאיגודיו"רוגינקולוגיה,

הדסההרפואיהמרכזבירושלים,

המכוןמנהלפואד,עזאםפר1פ׳«•

גופית,ביתחוץוהפריהלפיריון

המרכזונשים,ליולדותליסהחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלאדריאן,שולמןפרום׳י-

המרכזגופית,חוץלהפריההיחידה

מאירהרפואי

מנהלתעינת,שלום־פזפר1פ׳

,(IVF)גופיתחוץלהפריההיחידה

המרכזויולדות,נשיםמחלקת

יפההללהרפואי

העובררפואת

יובלגיאלצ׳ינסקיד"ר«-

מנהלעוברים,בניתוחימומחה

יחידתהעובר,לרפואתהמרכז

נשיםמחלקתהאולטראסאונד,

בילינסוןהחוליםביתויולדות,

;tgהיחידהמנהלסגןיואב,ינוןפרופ׳

ויולדות,נשיםאגףהעובר,לרפואת
מיילדותיבאולטרסאונדמומחה

הרפואיהמרכזהעובר,וברפואת

השומרתלשיבא

בכיררופאשלמה,ליפיץפר1פ׳«•

העובר,ורפואתלאולטרסאונדבמכון

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

-;tgמנהלתמיכל,שמחןפרופ׳

ואחראיתגבוהבסיכוןהריוןמרפאות

ויולדות,נשיםבאגףחוץמרפאות
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הערה




2019פורב?דיר1נבישראלהטוביםהרופאים

נ1יר1כיד1רגיה

לכלימומחהשגיא,הר־נוףד"רי•

המחלקהמנהלהמוחיים,הדם

בילינסוןהחוליםביתלנוירוכירורגיה,

בכירמנתחאמיל,מרגוליןד"רי-

המרכזלנוירוכירורגיה,במחלקה

הדסההרפואי

מנהלסרגיי,ספקטורפר1פ׳י-

הגולגולת,בסיסלניתוחיהמרכז
המרכזלנוירוכירורגיה,המחלקה

כרםפיןהדסההרפואי

•;tgלחית־מומחהאנדרו,קנרד"ד

אונקולוגיה

$TS1$לחיתאונקולוגיה$TS1$

$DN2$לחיתאונקולוגיה$DN2$,רופאורדיו־כירורגיה

הנוירוכירורגית,במחלקהבכיר
נוירו־אונקולוגייםניתוחיםפלאחראי
בילינסוןהחוליםביתורדיו־כירורגיה,
היחידהמנהלגיא,רוזנטלד"ר«-

מומחהננירוכירנרגי,נמרץלטיפול

הדסההרפואיהמרכזראש,בחבלות

מנהלשמעון,רוחקינדפרופ׳«-

פריפריילים,פאביםלשחזורהיחידה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

רוברטו,שפיגלמןד"ר«?
לרדירכירורגיההיחידהמנהל

השירותומנהלסטריאוטקטית

המרכזפונקציונלית,לנוירוכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהיובל,שפיראי-ד"ר

בכירמנהלסגןלנוירוכירורגיה,

היחידההנוירוכירורגיה,במחלקת

במפרךפריפרייםפצביםלשחזור

הרפואיהמרכזהנוירוכירורגי,

)איכילוב(ת"א

ילדים

היחידהמנהלמוני,בניפלאד"רי-

החוליםבביתילדיםלנוירוכירורגית

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,רות

מומחהשלום,מיכוביץ׳ד"ד«-

מנהלבילדים,לנוירוכירורגיה

ילדים,לנוירוכירורגיההמחלקה
הדסההרפואיהמרכז

מנהלשלומי,קונסטנטיניפרופ׳

ביתילדים,לנוירוכירורגיתהמחלקה

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

בנוירוכירורגיה,מומחהיונתן,רוטי-ד"ר

לנוירוכירורגיההיחידהמנהל

במחלקהבכירורופאאנדוסקופית
דנההחוליםבביתילדיםלנוירוכירורגית

הנוירוכירורגי,ובמפרךלילדיםדואק

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

יחידהמנהלגוסטבו,רייזד"ר

הרפואיהמרכזילדים,לנוירוכירורגיה

צדקשפרי

מוחוגידולינוירו־אתקולוגיה

השירותמנהלצבי,כהןד"ר

המרכזאונקולוגית,לנוירוכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלאלכסנדר,לוסוספרופ׳«-

המרכזלנוירראונקולוגיה,היחידה

הדסההרפואי

לניתוחימומחהנבו,מרגליתד"ד

המחלקהמנהלהגולגולת,בסיס
שפריהרפואיהמרכזהנוירוכירורגית,

צדק

המחלקהמנהליגאל,שושןפרופ׳יי
בניתוחיםמומחהלנוירוכירורגיה,

ורדיו־כירנרגיהמוחגידולישל

הדסההרפואיהמרכזסטראוטקטית,

בכירנוירוכירורגטל,שחרד"רי-

ומנהלהנוירוכירורגיתבמחלקה

מוח,לגידוליתחומיתביןמרפאה

צדקשפריהרפואיהמרכז

המפרךמנהלצבי,רםייפרופ׳

ת"אהרפואיהמרכזהנוירוכירורגי,

)איכילוב(

תפקודיתנוירוכירורגיה
-;tgהיחידהמנהלצבי,ישראלפר1פ׳

מומחהתפקודית,לנוירוכירורגיה

כמותנופההפרפותבניתוחי

וניתוחיאפילפסיהניתוחיפרקינסון,

הדסההרפואיהמרכזכאב,

בכיררופאיצחק,פרידפר1פ׳י-

הרפואיהמרכזהנוריכירורגי,במפרך

)איכילוב(ת"א

היחידהמנהלעידו,שטראוסד"ר*-

המפרךתפקודית,לנוירוכירורגיה

ת"אהרפואיהמרכזהנוירוכירורגי,

)איכילוב(

פולשניתנוירורדיולוגיה
נוח()צנתורי

היחידהמנהלמתי,בקון•-ד"ר

במכוןפולשניתלנוירררדיולוגיה

תלשיבאהרפואיהמרכזהדימות,

השומר

בכירה,נוירולוגיתענת,חורבד"ריי

לשבץהיחידהומנהלתמוחמצנתרת
המרכזפולשנית,ונוירררדיולוגיה

סורוקההרפואי

היחידהמנהלחוסה,כהןפרופ׳י-

המחלקהפולשנית,לנוירולוגיה
הדסההרפואיהמרכזלנוירוכיתרגיה,

שדרהעמוד

מומחהאלי,אשכנזיי-ד"ר

פמודובניתוחיבנוירוכירורגיה

מנהלוסגןבכירמנתחהשדרה,

פמודלניתוחיהישראליהמרכז

רמתאסותאחוליםביתהשדרה,

החייל

מנהלאייל,יצחיאקייפרופ׳

ביתשדרה,פמודלניתוחיהיחידה

בילינסוןהחולים

המחלקהמנהלצבי,לידרד"ר
פמודניתוחיויחידתהנוירוכירורגית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזשידרה,

המחלקהמנהלנחשון,קנולרד"רי•
המרכזשדרה,ופמודמוחלניתוחי

השומרתלשיבאהרפואי

נויתכירורגיהחורב,פנתד"ר

הערה




2019פורבסדירוגבישראלהטוביםהרופאים

נ1יד1ל1גיה

תחוםתנהלאילון,איזנברגפרום׳«•

לרפואתבמכוןבכירורופאהמחקר

רמב"םהרפואיהמרכזכאב,

יחידהמנהלקרלוס,גורדוןפרופ׳י•

המרכזוסחרחורת,יציבהלהפרעות

מאירהרפואי

בכירהרופאהלאה,פולקד"רי-

הרפואיהמרכזהנוירולוגית,במחלקה

ברזילי

מחלקהמנהלירון,ריברד"רי•
הכאב,בתחוםומומחהנוירולוגית

יפההללהרפואיהמרכז

e.e.gואפילפסיה

מנהלתדנהאקשטייןי-ד"ר

ומרכזלנוירולוגיההמחלקה

הדסההרפואיהמרכזהאפילפסיה,

למנהלבכירסגןאילן,בלטר"ד

מומחההנוירולוגית,המחלקה

נוירו־גנטיות,ומחלותבאפילפסיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלתברוריה,בן־זאבפרופ׳י-

בביתהילדשללנוירולוגיההיחידה

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

*•יו

נוירולוגיהאהרון־פרץ,יהודיתפרום'

;tgמומחיתמירי,נויפלדפרופ׳

לשעברולאפילפסיה,לנוירולוגיה

ואפילפסיהEEGיחידתמנהלת

;EEgt))איכילוב(ת"אהרפואיבמרכז
מומחהפיראס,פאהוםד"רי•

היחידהמנהללנוירולוגיה,

במערךEEG1לאפילפסיה

ת"אהרפואיהמרכזהנוירולוגי,

)איכילוב(

מנהלסגןיצחק,שילרפרופ׳י•

המרכזהנוירולוגית,המחלקה

רמב"םהרפואי

נוירולוגיהזיכרון;אלצהיימר;

קוגניטיבית

יהודית,אהרון־פרץ«פרופ׳

הנוירולוגית,במחלקהבכירהרופאה

לנוירולוגיההיחידהמנהלתלשעבר

רמב"םהרפואיהמרכזקוגניטיבית,

מומחיתנועה,ברגמןד"רי•

המרפאהמנהלתלנוירולוגיה,

המחלקהוריכוז,זיכרוןלהפרעות
ת"אהרפואיהמרכזהנוירולוגית,

)איכילוב(

)פרקינסון(תנועההפרעות

•;tgבכיררופאדוד,ארקדיד"ר

הרפואיהמרכזלנוירולוגיה,במחלקה

כרםעיןהדסה

המערךמנהלניר,גלעדיפרום,

פרקינסוןלמחלתמומחההנוירולוגי,

ת"אהרפואיהמרכזתנועה,והפרעות

)איכילוב(

המכוןמנהלתשרון,חסיןפר1פ׳י-

הרפואיהמרכזתנועה,להפרעות

השומרתלשיבא

נפוצהטרשת

המרכזמנהלתענת,אחירוןפר1פ׳«•

שיבאהרפואיהמרכזנפוצה,לטרשת

השומרתל

;tgבכירהרופאהעדי,ועקניןד"ר

הרפואיהמרכזלנוירולוגיה,במחלקה

כרםעיןהדסה

היחידהמנהלאריאל,מילרפרופ׳«•

המרכזהמוח,וחקרנפוצהלטרשת

כרמלהרפואי

מומחהדימיטרי,קרוסיספרופ׳י•

לווית־היחידהמנהלבווירולוגיה,

אימונולוגיה

$TS1$לוויתאימונולוגיה$TS1$

$DN2$לוויתאימונולוגיה$DN2$נפוצה,לטרשתוהמרכז

כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

הערה




emgעצבשריר;מחלות

כדםעץדרסהנוירולוגיהקרוסיס,דימיטר׳פרור'

ילדים

מומחהאשראור־נויפרום׳«-

הילדוהתפתחותילדיםבנוירולוגיית

לגביבהריוןלנשיםטרטולוגיובייעוץ

בעקבותהמתפתחלעוברסיכונים

ולקרינה,למחלותלתרופות,חשיפה
להתפתחותהמחלקהמנהללשעבר

השיקוםאגףומנהלושיקומוהילד

מרפאותבעלהבריאות,במשרד

OEJובלפידבירושליםפרטיות
המערךמנהלחיים,בסןד"ר«•

ומנהלהילדוהתפתחותלנוירולוגיה

ביתהילד,להתפתחותהמכון

הרופא()אסףשמירהחולים

מנהללשעבראיתי,ברגרי-ד"ר

והמרכזהילדשללנוירולוגיההיחידה

הדסה,הרפואיבמרכזהנוירו־קוגנטיבי

ובהסדרפרטיבאופןמבוטחיםמקבל

במרפאתהחוליםקופותכלעם

OEjציוןבמבשרתבריאותה
המכוןמנהלתלידיה,גביסד"ר

החוליםבביתהילדלהתפתחות

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

ברפואתמומחיתאילת,הלויtg;-ד׳׳ר

והתפתחותובנוירולוגיהילדים

במכוןבכירהרופאההילד,

לרפואתשניידרמרכזלנוירולוגיה,

ילדים

היחידהמנהלתיעל,לייטנרד"ר

דנההחוליםביתהילד,להתפתחות

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

אביבה,מימוני־בלוךד"ר«-

הילדשלבווירולוגיהמומחית

המכוןמנהלתהילד,ובהתפתחות

חוליםביתהילד,להתפתחות

לשיקוםלוינשטיין

המכוןמנהליורם,נבופרופ׳«•

לרפואתשניידרמרכזלנוירולוגיה,

ילדים

אביבהפתאל־ולבסקיפרופ׳«-

ילדים,לנוירולוגיההיחידהמנהלת
לילדים,דואקדנההחוליםבית
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

בכיררופאמיכאל,רוטשטייןד"ר«•

להפרעותוהמרפאההשירותומנהל

ביחידהומתבגריםבילדיםתנועה

הרפואיהמרכזילדים,לנוירולוגית

)איכילוב(ת"א

מנהלתטלישגיא«פרופ׳

מג"ן,ומרפאתילדיםנוירולוגית
וולפסוןהרפואיהמרכז

מנהלתתמישטיינברגי-ד"ר

הילד,ושיקוםלהתפתחותהמכון
שניידרמרכזבווירולוגיה,מומחית

ילדיםלרפואת

נוירולוגיתלילךשמר־מאיריי-ד"ר

הילד,להתפתחותמומחיתילדים,
המרכזילדים,במחלקתיועצת

כרמלהרפואי

ראשכאבי

המחלקהמנהלגל,איפרגןפרום׳

לרפואתהחטיבהיו"רלנוירולוגיה,

במיגרנותלטיפולמומחההמח,

סורוקההרפואיהמרכזראש,ובכאבי

מנהלסגןאמנון,מוסק.-ד"ר

מרפאהומנהלהנוירולוגיתהמחלקה

הרפואיהמרכזופנים,ראשלכאבי

)איכילוב(ת"א

מומחהדניאלעובדי-ד"ר

לכאבהיחידהמנהלבווירולוגיה,

לניאדוחולים,ביתופניםראש

סגןלשעבראריה,קוריצקיד"ר«-

ומנהלהנוירולוגיתהמחלקהמנהל

החוליםבביתראשלכאביהיחידה

^jeJבילינסון

רופאאביווהר,ארגובפר1פ׳י-

מומחההנוירולוגית,במחלקהבכיר

המרכזנוירו־מוסקולריות,במחלות

כרםעיןהדסההרפואי

מנהלמרק,גוטקיןייד"ר

במחלקהבכיר,רופאALSמרפאת
הדסההרפואיהמרכזלנוירולוגיה,

כרםעין

עצבבמחלותמומחהרון,דביד"ר

ושריר,לעצבהיחידהמנהלושריר,

וולפסוןהרפואיהמרכז

המרפאהמנהלאמיר,דוריד"רי•

הרפואיהמרכזעצב־שריר,למחלות

השומרתלשיבא

שירותמנהלתויויאן,דרוריפרום׳י-

^ALSנויררמוסקולריות,והפרעות
ונוירופיזיולוגיהאלקטרומיוגרפיה

(EMG)המרכזהנוירולוגי,במערך

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהמנחם,שדהפרופ׳

המחלקהמנהללשעברלנוירולוגיה,
וולפסון,הרפואיבמרכזהנוירולוגית
חוליםבביתפרטיתמרפאהבעל

לציוןראשוןאסותא

מחסרטןנוירו־אונקולוגיה,

שדרהועמוד

מנהלפליקס,בוקשטייןי-ד"ר

הנוירואונקולוגי,בשירותמשותף
ת"אהרפואיהמרכזאונקולוגי,מערך

)איכילוב(

מנהלתדבורה,בלומנטלד"רי-

האונקולוגי,במערךהסרטןמרפאת
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

המרכזמנהלתטלי,סיגלפרופ׳י-

ביתדוידוף,מרכזלנוירו־אונקולוגיה,

בילינסוןהחולים

מוחישבץ

מחלקתמנהלאיתן,אוריאלפרופ׳«-
בילינסוןהחוליםביתנוירולוגיה,

מומחהנתן,בורנשטייןפרום׳

המוח,מערךומנהלמוחילשבץ

צדקשעריהרפואיהמרכז

לנוירולוגיהמומחהחן,הלויי-פרופ׳

הנוירולוגית,המחלקהמנהלולשבץ,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

לשבץהמכוןמנהלדוד,טנהפרופ׳י•
הרפואיהמרכזוקוגניציה,מוחי

רמב"ם

בכיר,נוירולוגרונן,לקרפרום׳י-

מוחיבשבץלטיפולהמרכזמנהל

הרפואיהמרכזלנוירולוגיה,במחלקה

הדסה

הערה
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נפרולוגיהדוידוביץ;מריםפר1פ'

נפר1ל1גיה

מחלקתמנהלתסוהיר,אסרי«-ד"ר
רמב"םהרפואיהמרכזנפרולוגיה,

מיכל,דרניצקי־אלהללפרום׳י-
ויתרלנפרולוגיההמחלקהמנהלת

הדסההרפואיהמרכזדם,לחץ

רופאגבריאל,מורדוכוביץ׳ד"ר«-

מנהלהנפרולוגיה,במערךבכיר

החוליםביתהדיאליזה,שירות

בילינסון

רופאשמואל,נעם־היימןפרופ׳«•

מנהללשעברפנימית,במחלקהבכיר

הרהדסההרפואיהמרכזהמחלקה,

הצופים

המכוןמנהלויקטור,פרחויקיד"ר«-

כרמלהרפואיהמרכזהנפרולוגי,

מומחיתרופאהקרן,צוקרטי-ד"ר

המרכזובנפרולוגיה,פנימיתברפואה

הדסההרפואי

מנהלתרותי,רחמימובי-ד"ר

וטרוםכליהלמושתלימרפאה

בילינסוןהחוליםביתהשתלה,

מנהלדורון,שוורץ«-פרופ׳

המרכזהנפרולוגית,המחלקה

)איכילוב(ת"אהרפואי

יועץדוד,פיליםשולי-ד"ר

מחלקתמנהלולשעברנפרולוגיה
מעייניהחוליםבביתנפרולוגיה

1זזדז14ברקבבניהישועה

דיאליזה

בכיר,רופאDN2$$בלוןאהרון,TS1$$DN2$$בלוןאהרון,TS1$$אהרון,בלון־«ד"ר

דםלחץויתרלנפרולוגיההמחלקה

הרפואיהמרכזפריטונאלית,דיאליזה

הדסה

מנהלתדגנית,דיגור־אטלן«ד"ר

דם,לחץויתרלנפתלוגיההמכון

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

)טלי(,טליהויינשטיין«ד"ר
במחלקההדיאליזיהיחידתמנהלת
ת"אהרפואיהמרכזהנפרולוגית,

)איכילוב(

מחלקהמנהליוסף,חביב«-פרופ׳
המרכזדם,לחץויתרנפרולוגית

סורוקההרפואי

מחלקהמנהלדוד,טובביןי-ד"ר
העמקהרפואיהמרכזנפרולוגיה,

ילדים

מנהלמיכאל,גולדמןפרום'י-

ויו"רלילדיםהנפרולוגיתהיחידה

שמירהחוליםביתהילדים,חטיבת

הרופא()אסף

מנהלתמרים,דוידוביץ׳פרום׳«•

שניידרמרכזלנפרולוגיה,המכון

ילדיםלרפואת

מנהלתאירית,וייסמןי-ד"ר

המרכזילדים,לנפרולוגיתהיחידה

לגלילהרפואי

מחלקתמנהלדן,לנדאופרופ׳
מרכזלנפרולוגיה,ומומחהב׳ילדים

ילדיםלרפואתשניידר

מנהליעקב,פרישברג«-פרופ׳

המרכזהילד,שללנפרולוגיההמכון

צדקשעריהרפואי

דםלחץיתר

•;tlבכירנפרולוגעידו,בן־דבד"ר

דם,לחץויתרלנפרולוגיהבמחלקה

הדסההרפואיהמרכז

מנהללשעברעוזי,גפטרפרופ׳

דםלחץויתרלנפרולוגיההמחלקה

העמותהיו"רבילינסון,החוליםבבית

במחלותוהמחקרהטיפוללקידום

מכוןשלרפואיומנהלדםלחץיתר

בקהילהדיאליזהנפרומור

;tgרופאאליעזר,הולצמןפרום׳י

דם,לחץויתרלנפרולוגיהבמכוןבכיר

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכירהמומחיתטליה,חלקד"ר«-

מנהלתובנפרולוגיה,פנימיתברפואה

המרכזדם,לחץליתרהמרפאה

צדקשעריהרפואי

המכוןמנהלעדי,לייבהפרופ׳«י

ביתדם,לחץויתרלנפרולוגיה

אשדודאסותאהציבוריהחולים

הערה
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ע1ר

אמיליה,)אמי(חורק.-פרום׳
החוליםבביתהעורמערךמוהלת

ראשהשרון,חוליםוביתבילינסון

באוניברסיטתלדרמטולוגיההחוג

אביבתל

מומחהדניאל,מימוני•יפרום׳

וכירורגיהאוטואימוניותעורבמחלות

למחלותיחידהמנהלדרמטולוגיה,

ביתעור,במחלקתהעורסרטן

בילינסוןהחולים

מרכזמנהלאלון,סקופפרופ׳•י

סרטןשלומחקרלאבחוןקיטנר

המרכזרפואי,לסקרהמכוןהעור,

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלראובן,ברגמן•יפרום׳

רמב"םהרפואיהמרכזעור,מחלקת

מומחהאביב,ברזילי•יפרום׳

עורמחלקתמנהלהעור,שלבפתלנגיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכזומין,

לנדאו,מרינהד"ר

בכירעוררופאאופיר,ארציד"ר•י

לאסתטיקה,המשולבהמרכזומנהל
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מרפאתמנהלתמרינה,לנדאוד"ר«-

מומחיתבהרצליה,ואסתטיקהעור

עורוברפואתדרמטולוגיהבכירורגיה

וקוסמטיתאסתטית

מומחהמשה,לפידות•יפרום׳

לטיפוליהיחידהומנהלעורלרפואת

השרוןחוליםביתלייזר,
;tgשירותמנהללשעברצבי,סגלד"ר

שלהעורבמחלקתדרמטוכירורגיה

בטיפולמומחהת"א,הרפואיהמרכז

עקשניותביבלות

מומחהיוסף,אלקלעיפרום׳«?

מנהלמוז,ולניתוחיומיןעורלמחלות

אסותאהחוליםבביתהמוזיחידת

רפואי"מרכזומנהלהחיילרמת

לטיפולפרטיתקליניקהועוד",עור

וקוסמטיקהעורמחלותעור,בסרטן

דרמטולוגית

שירותמנהלתשרון,באוםד"ר•-

המרפאהאחראיתהעור,במחלקת

העור,שלהאוטואימוניותלמחלות

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלתסגניתרוני,דודיוקגדד"ר•-

העמקהרפואיהמרכזעור,מחלקת

מנהלאלכס,גינזבורגי-ד"ר

מרפאתמדיקל,גינזבורגמרפאת

^5eJשיערלהשתלותמומחים
;tgהמרפאהאחראיאורן,כץד"ר

וטרופיות,זיהומיותעורלמחלות

ת"הרפואיהמרכזעור,מחלקת

)איכילוב(

בכירהרופאהרינה,סגל•יד"ר

בילינסוןהחוליםביתעור,במחלקת

בכיררופאאבנר,שמר•יפרופ׳

הרפואיבמרכזומיןעורבמחלקת

קליניקהובעלהשומרתלשיבא
העורבפטרתמומחהבנתניה,פרטית

ציפורנייםובמחלות

מומחהמיכאל,דוד•יפרופ׳

אישפוזעלאחראיומין,עורלמחלות

החוליםביתשלהעורבמחלקתיום

בקליניקהמטופליםומקבלבילינסון
פרטית

עור,מחלקתמנהלמיכאל,זיוד"ר

העמקהרפואיהמרכז

מומחיתאנה,לכוביצקי•יד"ר

בכירהרופאהומין,עורברפואת

שיערמחלותמרפאתעלואחראית

הרפואיהמרכזומין,עורבמחלקת

השומרתלשיבא

מנהלסגניתחגית,מץ*?ד"ר

פוע"ם־מנהלתעור,מחלקת

פסוריאזיס

$TS1$פוע"םפסוריאזיס$TS1$

$DN2$פוע"םפסוריאזיס$DN2$המרכזומפרקי,עורי

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכיררופאלב,פבלוסקיד׳׳ר«•

בילינסוןהחוליםביתעור,במחלקת
רופאפליקס,פבלוצקיד׳׳ר«•

ווערתיו"רומין,עורבמחלקתבכיר

ומין,עורברפואתההתמחותבחינות

פוטו־וטיפוליפסוריאזיסמערךמנהל

תרפיה,

$TS1$,פוטותרפיה$TS1$

$DN2$,פוטותרפיה$DN2$תלשיבאהרפואיהמרכז

השומר

-;tgמנהלתסגניתרוני,דודיזקגדד"ר

העמקהרפואיהמרכזעור,מחלקת

ילדים

יחידתמנהלדני,אמיתיבןפרום׳«•

ילדיםלרפואתשניידרמרכזעור,

מנהלאלכס,זבולונובפרום׳•י

ילדיםברפואתמומחהעור,מחלקת

הרפואיהמרכזומין,עורוברפואת

סורוקה

היחידהמנהליעקב,משיחד"ר•י

ביתומתבגרים,בילדיםעורלמחלות

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

השירותמנהלאיציק,קונפינוד"ר«•

הרפואיהמרכזילדים,עורלרפואת

וולפסון
עוררופאתאיילת,שני־אדיר•יד"ר

כרמלהרפואיבמרכזבכירהילדים

כלליתקופ"חשלחיפהובמחוז

מחלקתמנהלאלי,שפרכרפרזפ׳•-
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזעור,

הערה
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1לסתפהכירה־גיית

מומחהעמאד,אלנעאג׳אבו«-ד"ר

וצוואר,ראשהפה,סרטןבניתוחי

פהלכירורגיתהמחלקהמנהל

פוריהפדההרפואיהמרכזולסתות,

באורתו־מומחהדרור,אלון.?ד"ר

כירורגיה

$TS1$באורתוכירורגיה$TS1$

$DN2$באורתוכירורגיה$DN2$מפרקניתוחיהפנים,של

ביתבשינה,נשימהודוםהלסת

החיילרמתאסותאהחולים

בכיר,רופאעמדי,אמורי.-ד"ר

פהלכירורגיתהמחלקהמנהלסגן

רמב"םהרפואיהמרכזולסתות,

בלינדר־אלשקובסקי«-ד"ר
מרפאהאחראיתדניאלה,

לכרורגייתבמחלקהאורטוכירורגית

בכירורגיהמומחיתולסתות,פה

שיבאהרפואיהמרכזאוטוגנטית,

השומרתל

כירורגיתמערךמנהלגבות,גבעולי-ד"ר

סורוקההרפואיהמרכזולסת,פה

מנהלצבי,גוטמאכרי-ד"ר

ולסתותפניםלשיקוםהמחלקה

הלסת,במפרקילהפרעותוהיחידה
ולסתותפניםשיקוםתחוםמרכז

המרכזצוואר,ראשלמחלותבמרכז

רמב"םהרפואי

פהלניתוחימומחהשי,דוריד"ר«-

השתלותדנטליות,השתלותולסתות,

;5nJgtועקירותעצם
המחלקהמנהלרן,יהלום.-ד"ר
ורפואתולסתותפניםפהלכירורגית

ואונקולוגיהבגידוליםמומחההפה,
פניםובנישויהפה,חללשל

וקרניוסינוסטוזיס,לטרנסגנדרים

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלגרדיכסם־כספי«פרופ׳

ולסתות,פהלכירורגיההמחלקה
כירורגיהדנטאליים,שתלים

כירורגיהצוואר,ראששלמשחזרת

המרכזמולדים,ומומיםאורתוגנטים

הדסההרפואי

בכירהרופאהדורית,ניצן.יפרופ׳

ולסתות,פהכירורגייתבמחלקת
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

המרכזמנהלסאמרסרוג׳י^פר1פ׳

הפה,ורפואתולסתותפניםלניתוחי

ולסתות,פניםלכירורגיתמומחה
המרכזולסת,פהלכירורגיתמומחה

לגלילהרפואי

מנהלתדלית,בן־עמיפורתי-ד"ר

במחלקההפהלרפואתהיחידה
המרכזוהלסתות,הפהלכירורגיית

פוריהפדההרפואי

יחידתמוהלערן,רגב«ד"ר

הרפואיהמרכזולסתות,פהכירורגית

צדקשערי

יחידתמנהלדורון,רוזן.-ד"ר

מומחהולסתות,פהכירורגיית

ושחזורהפהחללשלבאונקולוגיה

מאירהרפואיהמרכזעצבים,

מנהלעדי,רחנזיאל«-פרופ׳

ולסתותפהלכירורגייתהמחלקה

ולסתות,פהכירורגייתתחוםומרכז
המרכזצוואר,ראשלמחלותהמרכז

רמב"םהרפואי

בכיררופאנאשף,דיזאן.?ד"ר

ולסתות,פהלכירורגייתביחידה
צדקשעריהרפואיהמרכז

מומחיתדבורה,שוורץ־ארדtg;ד"ר

מרכזולסתות,פהלכירורגיית

ארדשוורץכירורגי

בכירורגייתמומחהדרור,שמיר.?ד"ר

אורתוגנטיתבכירורגיהולסת,פה

)שתליםמורכבותדנטליותובהשתלות

ולסת,פהיחידתמנהלזיגומטים(,
ציוןבניהרפואיהמרכז

הערה




2019פורבםדירוגבישראלהטוביםהרופאים

עיניים

פלסטיקהאוקולופלסטיקה,
והעפעףהעיןשל

מכוןמנהלגיא,בן־סימוןפרום׳«-

המרכזהעין,ארובתשלהפלסטיקה

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהדניאל,בדיסקו«ד"ר

מנהלוארובה,לאוקולופלסטיקה

הרפואיהמרכזעיניים,מחלקת

העמק

-;tgרופאמוריסהרטשטייןפרופ׳

העין(של)פלסטיקהעינייםמומחה
הרופא()אסףשמירהחוליםבבית

בכיררופאיואב,ורדיזרtg;ד"ר

במחלקתאוקלופלסטיקהומומחה
ציוןבניהרפואיהמרכזעיניים,

שירותמנהליפתח,יסעורד"רי•

העינייםבמערךהאוקולופלסטיקה

המרכזומנהלרביןהרפואיהמרכזשל

בילינסוןהחוליםבביתעינייםלגידולי

מנהליגאלליבוביץ׳פרופ׳«•

העיןשלפלסטיתלכירורגיההמכון

מומחה)אוקולופלסטיקה(,והארובה

העיןארובתעפעפיים,לניתוחי

ת"אהרפואיבמרכזהדמעותודרכי

)איכילוב(

לרפואתמומחהאריה,נמטפרופ׳»-

בניתוחימומחהרופאעיניים,

קטרקט,וניתוחיאוקולופלסטיקה
לאוקולופלסטיקההשרותמנהל
בכיררופאמאיר,הרפואיבמרכז

טלעיןבמרכזומנתח

העיןארובתגידולי

ויקטוריה,וישנבסקיה־דאי«-ד"ר

ומחלותעינייםגידולישירותמנהלת

במרכזהעינייםשלאוטואימוניות

עינייםבריסקו,דניאלד"ר

ורופאההשומרתלשיבאהרפואי

במרכזהעיןשלבאונקולוגיהמומחית

טלעין

מערךמנהליעקב,פארפרופ׳

ברפואתמומחהעיניים,רפואת

העין,שלואונקולוגיהכלליתעיניים

הדסההרפואיהמרכז

גלאוקומה
מנהלאיתן,בלומנטל«-פרופ׳

הרפואיהמרכזעיניים,מחלקת

רמב"ם

מחלקתמנהלתאורנה,גיירפר1פ׳
ומומחיתכרמלהרפואיבמרכזעיניים

וקרניתקטרקטגלאוקומה,ומנתחת
טלעיןבמרכז

בכיררופאיוסףגלובינסקיד"ר

המרכזוקטרקט,גלאוקומהבמרפאת

השומרתלשיבאהרפואי

שירותמנהלתנועה,גפן«ד"ר

בלינסון,החוליםבביתהגלאוקומה
לניתוחימומחיתבכירהרופאה

טלעיןבמרכזוקטרקטגלאוקומה

מערךמנהלשמעון,קורץtg;-ד"ר
מרכזומנהלעינייםאמבולטורי

במרכזהעינייםבמערךהגלאוקומה

ומנתח)איכילוב(ת"אהרפואי

טלעיןבמרכזוקטרקטגלאוקומה

עפעפייםעיניים,דלקות

ודמעות

מנהלתזוהרחבוט־וילנר.-ד"ר

המרפאהלאובאיטיס,השירות

העיןשלדלקתיותלמחלות

ביחידתבכירהורופאהוהמפרקים

ת"אהרפואיבמרכזהרשתית

מומחיתבכירהרופאה)איכילוב(,

טלעיןבמרכזורשתיתלאובאיטיס

שלהעינייםבמכוןבכירהורופאה

אסותאחוליםבית

מנהלתרדגונד.-ד"דעאמר

הענבייה(,)מחלותאובאיטיסמרפאת

הדסההרפואיהמרכזעיניים,מחלקת

•;tgשירותמנהלתמיכל,קרמרד"ר

ומנתחתבכירהרופאהאובאיטיס,

החוליםבביתהעינייםבמערך

בילינסון

פזילהניתוחיילדים;

מנהלתנועהאלה־דלמןד"ר«•

מומחיתופזילה,ילדיםעינייםשירות

בילדים,עינייםניתוחיפזילה,בניתוחי
בפגיםוטיפולדמעותדרכיניתוחי

הערה




מאירהרפואיהמרכזוביילודים,

עיניים,יחידתמנהלגד,דותןד"ר

ילדיםלרפואתשניידרמרכז

היחידהמנהליאיר,מורד«-פרופ׳

ביתופזילה,לילדיםעינייםלרפואת

הרופא()אסףשמירהחולים

בכירהרופאהאלינהמלמודד"ר«•

הרפואיהמרכזעיניים,במחלקת

כרמל

;tgבכיררופאדורון,נוימןד"ר

מנהללשעברהעיניים,במחלקת

המרכזופזילה,ילדיםעינייםיחידת

וולפסוןהרפואי

יחידהמנהלחיים,סטולוביץי-ד"ר

במרכזופזילהבילדיםעינייםרפואת

)איכילוב(ת"אהרפואי

ברפואתמומחיתאירן,ענתביד"ר•י

היחידהמנהלתופזילה,ילדיםעיינים

המרכזלילדים,עינייםלרפואת

הדסההרפואי

לשעבראברהם,שפיררפרופ׳י-

בילדיםעינייםלמחלותהיחידהמנהל

המרכז!במבוגרים,בילדיםופזילה

השומרתלשיבאהרפואי

נוירו־אופתלמולוגיה

מומחהיהושעאלמוג«ד"ר

היחידהמנהלעין־מוח,במחלות

הרפואיהמרכזלנוירו־אופתלמולוגיה,

מאיר

מנהלתחנין,ג׳באלי־חביב•יד"ר

פדההרפואיהמרכזהעיניים,יחידת

פוריה

ניצהכהןגולדנברג•יפרופ׳

מומחיתעיניים,מחלקתמנהלת

הרפואיהמרכזבנוירו־אופתלמולוגיה,

ציוןבני

מנהלתרות,חונא־בר־אוןד"ר«•

המרכזלנוירו־אופתלמולוגיה,היחידה

השומרתלשיבאהרפואי

מומחיתהדס,קלישפרופ׳

היחידהמנהלתעין־מוח,במחלות

החוליםבביתלנוירראופתלמולוגיה

לווית־מרפאהומנהלתבילינסון

אופתלמולוגיה

$TS1$לוויתאופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$לוויתאופתלמולוגיה$DN2$טלעיןבמרכז

מומחיתענת,קסלר«-פרופ׳

וטיפול)אבחוןלנוירראופתלמולוגיה

במוחשמקורןראייהבהפרעות

בכירהרופאההעצבים(,ובמערכת

יפההללהרפואיבמרכז

ולחמיתקרנית

מערךמנהלתאירית,בכרפרופ׳י•

ובביתבילינסוןהחוליםבביתהעיניים

השרוןחולים

אחראיתאירית,ברקתפרופ׳«•

מחלותותחוםהקרניתתחוםעל

אנטיביוטיותותרופותזיהומיות

השומר,תלשיבאהרפואיבמרכז

ועדשותקטרקטניתוחימומחית

ובעיניים,טלעיןבמרכזפרימיום

לוינגרד"רהרפואיהמרכז

היחידהמנהלד1ד,ורסנוד"ר«-

במרכזקדמיולמקטעלקרנית

ומנתח)איכילוב(ת"אהרפואי

טלעיןבמרכזוקרניתקטרקט

ברפואתמומחהאיתן,לבניד"רי•

במחלותעלמומחיותעםעיניים

קרניתהשתלותקרנית,וניתוחי

ומחלותקטרקטניתוחימתקדמות,

רופאהעין,שלהקדמיהמקטע

שירותואחראיהעינייםבמערךבכיר

בילינסוןהחוליםביתהקרנית,

ומנהלמנתחאליה,לוינגרד"רי?

במחלקתקטרקטניתוחישרות
ת"אהרפואיבמרכזהעיניים

ב־׳עיניים;בכירמנתח)איכילוב(,
לוינגרד"רהרפואיהמרכז

ומנהלמייסדשמואל,לוינגרד"ר«-

הרפואייםהמרכזיםרשתשלרפואי

העינייםיחידתמנהללשעבר'עיניים',

הדסההרפואיבמרכז

מנהלסגןאריה,מרקוביץי-ד"ר

הרפואיבמרכזהעינייםמחלקת

לקרניתמומחהמנתחקפלן,
במרכזתשבורתובניתוח׳וקטרקט

המרכזב־׳עיניים',בכירמנתחטל,עין

ד"רלוינגרהרפואי

שירותמנהלאבי,סלומון«פרופ׳

המרכזהעיניים,מחלקתהקרנית,

כרםעיןהדסההרפואי

לשעבריוסף,פרוכט־פריפרום'י•

וניתוחיקרניתלמחלותהיחידהמנהל

עיןהדסההרפואיבמרכזתשבורת

קרוסליניקינג,לטיפולימומחהכרם,
קרניתלמחלותבכירומומחהמנתח

טלעיןבמרכזולחמית

מערךמנהלגיא,קליינמןפרופ׳«•
וולפסון,הרפואיבמרכזהעיניים
לחמיתקרניתלמחלותמומחה

קטרקטמנתחקטרקט,וניתוחי

עדשותלהשתלתמומחהוקרנית,

טלעיןבמרכזפרימיום

העיןוזגוגיתרשתית

)אדי(,אדוארדאברבוךייד"ר
המרכזעיניים,למחלותהמרכזמנהל

הצופיםהרהדסההרפואי

יחידתמנהלאמיר,אלחללי-ד"ר

במחלקתהעיןוזגוגיתהרשתית
)בפועל(עינייםמחלקתומנהלעיניים
השומרתלשיבאהרפואיבמרכז

טלעיןבמרכזוקטרקטרשתיתומנתח

יחידהמנהליורה,ברקייד"ר

רשתיתומנתחרשתיתמקצועית

הרפואיהמרכזעיניים,במחלקתבכיר

רמב"ם

מנהלתמיכאלה,גולדשטיין«-ד"ר

מנהלוסגניתוזגוגיתרשתיתמרפאת

ת"אהרפואיהמרכזהעיניים,מערך

)איכילוב(

מרכזמנהליצחק,חמו*פרום׳

ורשתית,זגוגיתוניתוחירשתיתמחלות
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

מנהלתענת,לבנשטייןפרום׳

ת"אהרפואיבמרכזהעינייםמערך

רשתיתומנתחתומומחית)איכילוב(

טלעיןבמרכזוקטרקט

מכוןמנהליוסף,מויסייבפרום׳י-
שיבאהרפואיבמרכזלשעברעיניים

רשתיתלמחלותומומחההשומרתל

במרכזוקטרקטרשתיתולניתוחי

טלעין

יחידתמנהלברק,עדיאלפרופ׳«-

הרפואיבמרכזוזגוגיתרשתית

רשתיתבכירמנתח)איכילוב(,ת"א

טלעיןבמרכזוקטרקט

הערה




פנימיתגולי7ן,אהובהפרו?'

דירוגבישראלהטזביםהרופאים

פנימית

יו"רמחמוד,אבו־שקרה«-פרופ׳

מנהלפנימית,לרפואההחטיבה

היחידהומנהלד׳פנימיתמחלקה

הרפואיהמרכזלראומטולוגיה,

סורוקה

האיגודיו"ראבישי,אליםפרום׳י?

מומחהבישראל,פנימיתלרפואה

מחלקהמנהלעורקים,בטרשת
בילינסוןהחוליםבית;1פנימית

מומחהאריה,בן־יהודה«פרופ׳

ובגריאטריה,פנימיותבמחלות

היחידהומנהלהפנימיהאגףמנהל

פנימית,יוםואשפוזלגריאטריה

כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

,מנהלשלמהברלינרייפרופ׳

הרפואיהמרכזה',פנימיתמחלקה

)איכילוב(ת"א

מנהלתלי,גולדשטיין«ד"ר

)איזוןקליניתלפרמקולוגיההיחידה
במחלקהבכירהורופאהתרופתי(
העמקהרפואיהמרכזג',פנימית

רופאהאהובה,גוליק«-פרופ׳

בחציא׳פנימיתבמחלקהבכירה

המחלקה,מנהלתלשעברמשרה,
הרופא()אסףשמירהחוליםבית

האגףראשאהוד,גרוסמן«יפרופ׳

תלשיבאהרפואיבמרכזהפנימי

לרפואההפקולטהודיקןהשומר

מומחהאביב,תלבאוניברסיטת

המרכזדם,לחץויתרפנימיתברפואה

השומרתלשיבאהרפואי

מחלקהמנהלאלון,גרוסמןי^פרופ'
בקרבלבמחלותחוקרב',פנימית

ביתבריאים,וצעיריםספורטאים

בילינסוןהחולים

מרכזנשיאדרור,חרץ«פרופ'

שטרסבורגרברוךע"שהליפידים

תחוםראשהלסינקי,ועדתיו"רז"ל,

בפנימיתמומחהופיתוח,מחקר

שיבאהרפואיהמרכזריאה,ומחלות

השומרתל

מנהלרונן,לבשטיין«פרופ׳

ורופאקליניתלפרמקולוגיההמערך

המרכזא',פנימיתבמחלקהבכיר

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלליאונרד,ליבוביץ׳י-פרופ׳

החוליםביתה',פנימיתמחלקה

בילינסון

מומחהמאיר,מועלםי-ד"ר

שירותמנהלפנימית,ברפואה

הרפואיהמרכזה',פנימיתבמחלקה

2019פורבם

השומרתלשיבא

מנהלמרדכי,מושקטפרופ׳.•

הרפואיהמרכזפנימית,מחלקה

הצופיםהרהדסה

מחלקהמנהלחיים,מעייןפרופ׳י•
תלשיבאהרפואיהמרכזה',פנימית

השומר

מנהלתסיגל,סבירי־סרוסיtg;יד"ר

ועדתויו"רפנימינמרץלטיפולהיחידה

הדסההרפואיהמרכזההתמחות,

רופאיעקב,סטרכילביץ׳«ד"ר

למיקרוביולוגיהבמחלקהבכיר
המרכזזיהומיות,ומחלותקלינית

הדסההרפואי

קלינימורהיחזקאל,סיריפרופ׳«•

ו־ט',ג׳פנימיתלמחלקותעלויועץ
ג',הפנימיתהמחלקהמנהללשעבר
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדני,קורניקי-ד"ר

הרפואיהמרכזקלינית,לפרמקולוגיה

רמב"ם

היחידהמנהלמוטי,קלייןפרום׳

הרפואיהמרכזכללי,נמרץלטיפול

סורוקה

היחידהמנהליוסף,קרקופרופ׳

לרפואהבאגףקליניתלפרמקולוגיה

הדסההרפואיהמרכזפנימית,

מומחהיהונתן,שרעביפרום׳«•

רופאדם,לחץוביתרפנימיתברפואה

המכוןמנהלד',פנימיתבמחלקהבכיר

הפנימי,האגףמנהלוסגןדםלחץליתר

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הערה
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פסיכיאטריה

מנהלרב,איזנברג«-פרופ׳

הזקנה,שללפסיכיאטריההמחלקה

גהההנפשלבריאותהמרכז

בכיררופאאלן,אפטר«-פרופ׳

פסיכולוגית,לרפואהבמחלקה
לרפואההמחלקהמנהללשעבר

לרפואתשויידרמרכזפסיכולוגית,

ילדים

מומחהחיים,בלמקר«-פרופ׳

מומחהוסקסולוג,לפסיכיאטריה

תרופות,כוללפסיכיאטריבטיפול

זוגיפרטני,טיפולפסיכותרפיה,

פרטיתמרפאהבעלומשפחתי.

במודיעין

המרפאהמנהלצחי,בן־ציזןי-ד"ר

הרפואיהמרכזמינית,לבריאות

דרוםמחוזופסיכיאטרסורוקה

כלליתבקופ"ח

מומחהאליעזר,זיצטוםי-פרופ׳

ביתמנהלודכאון,חרדהלהפרעות

הרפואיהמרכזלפסיכותרפיה,הספר

שבעבארהנפשלבריאות

המחלקהמנהליוסף,זהרפרופ׳«-
במחלהמומחהא',לפסיכיאטריה

המרכז,(OCD)כפייתיתטורדנית

השומרתלשיבאהרפואי

פסיכיאטרחגי,חרמש«פרופ׳

"בשבילעמותתמייסדמומחה,

4EE)החיים"
מנהלסגןשאול,רןלבי-ד"ר

המרפאהומנהלהרפואיהמרכז

הרפואיהמרכזבהתמכרויות,לטיפול

השרוןלבהנפשלבריאות

ביתראשחיליק,לבקוביץ׳פרום׳יי

הספרבביתהמשך,ללימודיהספר

מנהלאביב,תלאוניברסיטתלרפואה,

המעבדהומקיםיוםטיפולמחלקת

המרכזוהקוגניציה,הרגשותלחקר

שלוותההנפשלבריאות

המחלקהמנהלארתורו,לרנרד"ריי
הרפואיהמרכזכפולה,לתחלואה

השרוןלבהנפשלבריאות

מומחהשלמה,מנדלוביץ׳י-ד"ר

המרכזמנהלסגןלפסיכו־תרפיה,

ציונהיעקב־נסבארהנפשלבריאות

פסיכיאטריתניצה,נקשד"רי-

מבוגריםמרפאתמנהלתמומחית.

בתלברילע"שהנפשלבריאותבמרכז

כלליתקופ"חשלאביב

מרפאהמנהלאלכם,פלטניקד"רי-

הרפואיהמרכזפסיכרגריאטרית,

שבעבארהנפשלבריאות

טיפולאלכם,קפצןייד"ר

המחלקהמנהלבהתמכרויות
הרפואיהמרכזכפולה,לתחלואה

שבעבארהנפשלבריאות

בכיר,פסיכיאטרהדר,שלוד"ריי

והמרפאהיוםלטיפולהיחידהמנהל

הרפואיהמרכזהנוירו־פסיכיאטרית,

סורוקה

•;tgמרפאתמנהלתדפנה,שפטד"ר

החייאהועדתיו"רהשלישי,הגיל

פסיכו־לימודירכזתמוסדית,

פרמקולוגיה,

$TS1$,פסיכופרמקולוגיה$TS1$

$DN2$,פסיכופרמקולוגיה$DN2$הנפשלבריאותהמרכז

שלוותה

ונוערילדיםשלפסיכיאטרית

היחידהמנהלתשוש,ארבלד"ריי

המרכזונוער,לילדיםלפסיכיאטריה

סורוקההרפואי

מרפאתמנהליזבל,בלוףד"רי-

ומנהלהחוץבמרפאותונוערילדים

לבריאותהמרכזהמחקר,יחידת

שלוותההנפש

פסיכיאטריתגלית,אמיתיבןד"רי-

והנוערהילדיםבמרפאתונוערילדים

ברילפרום'ע"שהקהילתיבמרכז

כלליתקופ"חחן(,רמת)מרפאת

נעה,מילשטייןבן־ארויהד"רי-
המרפאהומנהלתבכירהרופאה

טיקיםלהפרעותהנוירו־פסיכיאטרית
לרפואהבמחלקהטורטותסמונת

לרפואתשניידרמרכזפסיכולוגית,

ילדים

מנהלדורון,גוטהלףפרופ׳י-

שללפסיכיאטריההחטיבה

המרפאהמנהלוהמתבגר,הילד

מנהלונוער,לילדיםהפסיכיאטרית

מומחההתנהגותית,לגנטיקההמרכז

תסמונותשלהתנהגותייםלהיבטים

ביתהתפתחותיות,והפרעותגנטיות

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

יחידתמנהלאבי,וייצמןפרופ׳«-

הנפשלבריאותבמרכזהמחקר

בפסיכופרמקולוגיהמומחהגהה,
והמתבגרהילדשלובפסיכיאטריה

המרכזמנהלגיל,זלצנזןפרום׳י•

מחלקתומנהלגהההנפשלבריאות
המועצהיו"רונוער.לילדיםיום

מומחהאובדנות.למניעתהלאומית

לבריאותהמרכזואובדנות,לדכאון

גהההנפש

;tgילדיםפסיכיאטרגל,מאיריד"ר

לפסיכיאטריההיחידהמנהלונוער,

סורוקההרפואיהמרכזהרך,לגיל

המרכזמנהלתאירים,מנורד"ר

שלפ"תדןבמחוזולריכוזלקשב

הנפשלבריאותובמרכזכלליתקופ"ח

לאבחון,אניגמהמרכזמנהלתגהה.

הפרעתבנושאיוהכשרהייעוץטיפול,

והפרעותלמידהלקויותקשב,

תקשורת

רולי,סובול־חביהי-ד"ר
לתמיכהבמרכזפסיכיאטרית

מרכז"הקליניקה"ונפשיתרגשית

ובמחלקהונפשית,רגשיתתמיכה
והמתבגרהילדשללפסיכיאטריה

השומר,תלשיבאהרפואיבמרכז

הקליניקה

מנהלתסילבנה,פניגפר1פ׳י-

מרכזפסיכולוגית,לרפואההמחלקה

ילדיםלרפואתשניידר

גיליחידתמנהלתמירי,קרןד"ר

גהה,הנפשלבריאותבמרכזהינקות

התינוק,שללפסיכיאטריהמומחית

גהההנפשלבריאותהמרכז

מחלקתמנהלגידי,רצוניד"ר«-

;pma
פסיכיאטריהארב7,שושד"ר

פסיכיאטריהקרן,מיריד"ר

הערה
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קרדי1ל1גיה
המחלקהמנהלרואי,בייגלד"רי-
שיבאהרפואיהמרכזהקרדיולוגית,

השומרתל

השרותרכזיעקב,הנקיןפר1פ׳

קופ"חדרום,מחוזהקרדיולוג,,
מחלותלמניעתהשרותמנהלכללית,

הקרדיולוג,,במערךהדםושומנילב
סותקההרפואיהמרכז

קרדיולוגרופארונן,דורסט«ד"ר
הרפואיהמרכזהלב,במערךבכיר

הדסה

-;tgהיחידהמנהלאריה,וולקד"ר

שעריהרפואיהמרכזלב,לדימות

צדק

יחידתמנהלאשרף,חמדאןד"ר»-

במערךהלבודימותלבמיפויי

בילינסוןהחוליםביתהקרדיולוגיה,

בכיררופאיהונתן,לסיקפר1פ׳«•

המרכזפולשנית,בלתילקרדיולוגיה

רמב"םהרפואי

לבספיקתאי

מנהלדורון,אהרונסון«-פרופ׳

המרכזקרדיולוג,,לאשפוזהיחידה

רמב"םהרפואי

המערךמנהלעופר,אמירפרופ׳

פדההרפואיהמרכזוסקולרי,הקרדיו

פוריה

מומחהמיכאל,ארדי-פרופ׳

ומרכזלבספיקתלאיבמכוןבכיר

לבומחלותקרדיו־מיופתיותמרפאת

תלשיבאהרפואיהמרכזתורשתיות,

השומר

היחידהמנהלטוביה,בן־גלי-ד"ר

הקרדיולוג,,במערךלבספיקתלאי
בילינסוןהחוליםבית

בכיר,רופאישראל,גוטסמןד"ר«•

הלב,מכוןלב,ספיקתלאיהמרכז
הדסההרפואיהמרכז

תחוםאחראיאבישי,גרופרד"רי•

במערךמתקדמתלבספיקתאי

ספיקתבאימומחההקרדיולוג,,

ובטיפולצעירבגיללבבהתקפילב,

המרכזריאתי,תסחיףלאחרבחולים

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלמרק,ז׳אןויינשטייןד"ר«-

הרפואיהמרכזלב,אי־ספיקתשירות

סורוקה

איתחוםאחראיטל,חסיןי-ד"ר

הקרדיולוג,,במערךלבספיקת
צדקשעריהרפואיהמרכז

שירותמנהליאן,טופילסקיפרופ׳

לב()אקופולשניתלאקרדיולוגיה

הרפואיהמרכזהקרדיולוג,,במערך

)איכילוב(ת"א

מנהלשלומי,מטצקי«-פרופ'

ומערךלבנמרץלטיפולהיחידה

הלב,מערךמנהלוסגןהאשפוז
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

שרותמנהלתיעל,פלדד"ר«?

ספיקה,איבאשפוזלבמושתלי

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

המכוןמנהלרב,פריימרקפר1פ׳«-

המרכזהלב,במרכזלבספיקתלאי

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלשמואל,ריספלרי-ד"ר

הרפואיהמרכזלב,ספיקתאישירות

רמב"ם

אבלציה;אלקטרופיזיולוגיה;
וקוצביםקצבהפרעות

היחידהמנהלמונדר,בולוספר1פ׳«•

ורופאקליניתלאלקטררפיזיולוגיה

המרכזהקרדיולוגית,במחלקהבכיר

רמב"םהרפואי

מרכזמנהלרועי,בינרטי-ד"ר

לב,וקוצביקצבלהפרעותדוידאי
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

המערךמנהלשמואל,בנאיפרופ׳

ת"אהרפואיהמרכזהקרדיולוג,,

)איכילוב(

מנהלמיכאל,גליקסוןפרום׳«-

הרפואיהמרכזהמשולב,הלבמרכז

צדקשערי

)סמי(,שמואלויסקיןפרום׳י•
קרדיולוג,לאשפוזהיחידהמנהל
וארגומטריה,א.ק.ג.הולטר,ומעבדת

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדוד,לוריאי-ד"ר

קצב,והפרעותלאלקטרופיזיולוגיה

כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

שירותמנהלאייל,נוףד"רי•

במכוןפולשניתאלקטרופיזיולוגיה

המרכזלב,וקוצביקצבלהפרעות

השומרתלשיבאהרפואי

ומסתנזיםלבמומילב,אקו

היחידהמנהליורם,אגמוןפרופ׳«•

המעבדהפולשניתבלתילקרדיולוגיה

מסתמיומרפאתלאקרקרדיוגרפיה

רמב"םהרפואיהמרכזהלב,

בכיר,קרדיולוגרונן,באריפרופ׳«•

המרכזהלב,לחקרהמרכזמנהל

הדסההרפואי

מנהלדן,גילוןי-פרופ׳

פולשניתלקרדיולוגיהההיחידה

המחלקה)אקוקרדיוגרפיה(,

הדסההרפואיהמרכזלקרדיולוגיה,

מומחהרפאל,הירשי-ד"ר

מנהלבמבוגרים,מולדיםלבבמומי

במערךלמבוגריםלבלמומיהיחידה

בילינסוןהחולי?ביתהקרדיולוג,,

השרוןחוליםובית

בכירקרדיולוגמרדכי,ואטוריד"רי•

ומחלותאקוקרדיוגרפיהביחידת

בילינסוןהחוליםביתמסתמים,

קרדיולוגיהיוספי,חייםפרום'

TL -־

philips

קרדיולוגיהקופרשט"ן,רפאלדיר

r;gt;
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•;tgבכיר,רופאישראל,גוטסמןד"ר

הלב,מכוןלב,ספיקתלאיהמרכז
הדסההרפואיהמרכז

תחוםאחראיאבישי,גרופרד"רי•

במערךמתקדמתלבספיקתאי

ספיקתבאימומחההקרדיולוג1,

ובטיפולצעירבגיללבבהתקפילב,

המרכזריאתי,תסחיףלאחרבחולים

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלמרק,ז׳אןויינשטייןד"רי-

הרפואיהמרכזלב,אי־ספיקתשירות

סורוקה

איתחוםאחראיטל,חסיןד"ר«•

הקרדיולוגי,במערךלבספיקת
צדקשעריהרפואיהמרכז

שירותמנהליאן,טופילסקיפרופי«•

לב()אקופולשניתלאקרדיולוגיה

הרפואיהמרכזהקרדיולוג1,במערך

)איכילוב(ת"א

מנהלשלומי,מטצקי«-פרופ׳

ומערךלבנמרץלטיפולהיחידה

הלב,מערךמנהלוסגןהאשפוז
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

שרותמנהלתיעל,פלדד"ר«•

ספיקה,איבאשפוזלבמושתלי

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

המכוןמנהלרב,פריימרקפרופ׳«-

המרכזהלב,במרכזלבספיקתלאי

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלשמואל,ריספלר«ד"ר

הרפואיהמרכזלב,ספיקתאישירות

רמב"ם

אבלציה;אלקטרופיזיולוגיה;
וקוצביםקצבהפרעות

•;tgהיחידהמנהלמונדר,בולוםפרום׳

ורופאקליניתלאלקטררפיזיולוגיה

המרכזהקרדיולוגית,במחלקהבכיר

רמב"םהרפואי

מרכזמנהלרועי,בינרטtg;-ד"ר

לב,וקוצביקצבלהפרעותדוידאי
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

המערךמנהלשמואל,בנאיפרופי

ת"אהרפואיהמרכזהקרדיולוג1,

)איכילוב(

מנהלמיכאל,גליקסוןפרום׳«-

הרפואיהמרכזהמשולב,הלבמרכז

צדקשערי

)סמי(,שמואלויסקיןפרופ׳
קרדיולוג׳לאשפוזהיחידהמנהל
וארגומטריה,א.ק.ג.הולטר,ומעבדת

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדוד,לוריאד"ר«-

קצב,והפרעותלאלקטרופיזיולוגיה

כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

שירותמנהלאייל,נוףייד"ר

במכוןפולשניתאלקטרופיזיולוגיה

המרכזלב,וקוצביקצבלהפרעות

השומרתלשיבאהרפואי

ומסתמיםלבמומילב,אקו

היחידהמנהליורם,אגמוןפרופי«•

המעבדהפולשניתבלתילקרדיולוגיה

מסתמיומרפאתלאקרקרדיוגרפיה

רמב"םהרפואיהמרכזהלב,

;tgבכיר,קרדיולוגרונן,באריפרופ׳

המרכזהלב,לחקרהמרכזמנהל

הדסההרפואי

מנהלדן,גילון«-פרופ׳

פולשניתלקרדיולוגיהההיחידה

המחלקה)אקוקרדיוגרפיה(,

הדסההרפואיהמרכזלקרדיולוגיה,

מומחהרפאל,הירשtg;ד׳׳ר

מנהלבמבוגרים,מולדיםלבבמומי

במערךלמבוגריםלבלמומיהיחידה

בילינסוןהחוליםביתהקרדיולוג1,

השרוןחוליםובית

בכירקרדיולוגמרדכי,ואטוריד"ר«•

ומחלותאקוקרדיוגרפיהביחידת

בילינסוןהחוליםביתמסתמים,

הערה




המערךמנהלחיים,יוספי«יפרופ׳

ברזיליהרפואיהמרכזהקרדיולוגי,

מנהלמיכה,פיינברג•יפרום׳

פולשנית,לאלקרדיולוגיההיחידה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

)אליק(,אלכסנדרשגיא•יפרום׳
הלבומסתמילבאקויחידתמנהל

החוליםביתהקרדיולוגי,במערך

בילינסון

יחידתמנהלאבינועם,שירן•יפרום׳

כרמלהרפואיהמרכזאקוקרדיוגרפיה,

ביחידתבכיררופאירון,שפיראי-ד"ר

המערךמסתמים,ומרפאתלבאקו

בילינסוןהחוליםביתהקרדיולוגי,

ילדים

מנהלתאביבה,לויטס•יד"ר

המרכזילדים,לקרדיולוגיההיחידה

סורוקההרפואי

הלב,מכוןמנהלתעינת,בירקד"ר*•
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

מנהלאלחנן,ברוקהיימר•יד"ר

מרכזהלב,במכוןצנתוריםיחידת

ילדיםלרפואתשניידר

מומחהמיכאל,ברנט•יד"ר

ילדים,ולקרדיולוגיתילדיםלרפואת
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

ילדים,קרדיולוגשגיא,גברי•יד"ר
התערבותיתלקרדיולוגיהמומחה

לבחומיעםומבוגריםבילדים

קרדיולוגיהמחלקתמנהלמולדים.
הדסההרפואיהמרכזילדים,

היחידהמנהלעמירם,נירפר1פ׳«-

האיגודיו"רילדים,לקרדיולוגיה

המרכזבישראל,ילדיםלקרדיולוגית

צדקשעריהרפואי

שירותמנהלאסעד,חורי•יד"ר

מנהלוסגןאקוטיתילדיםקרדיולוגיה

המרכזילדים,לקרדיולוגיההמכון

רמב"םהרפואי

היחידהמנהלרמי,פוגלמן•יד"ר

לרפואתשניידרמרכזקצב,להפרעות

ילדים

וטיפוליאבחנתיצנתור

היחידהמנהלירון,אלמגורד"ר•י

וחדריהתערבותיתלקרדיולוגיה

צדקשעריהרפואיהמרכזצנתור,

היחידהמנהלויקטור,גויטע•יפרום׳

הלב,במרכזפולשניתלקרדיולוגיה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

שירותמנהלאמיר,הלקיןי-ד"ר

המרכזהקרדיולוגי,במערךהצנתורים

)איכילוב(ת"אהרפואי

יחידתמנהלקרלוס,כפרי•יד"ר

סורוקההרפואיהמרכזצנתורים,

המערךמנהלאלי,לבפר1פ'י-

הציבוריהחוליםביתהקרדיולוג׳,

אשדודאסותא

פנימית,מומחהעבד,עסלי•יפרופ׳

שירותמנהללב,וצנתוריקרדיולוגיה

בילינסוןהחוליםביתלב,צנתורי

אריאלפינקלשטיין•יפרופ׳

הצינתורים,יחידתמנהל)אריק(,

הרפואיהמרכזהקרדיולוגי,המערך

)איכילוב(ת"א

המערךמנהלרן,קורנובסקי•יפרופ׳

ביתלב,צנתוריומכוןלקרדיולוגיה

השרוןחוליםוביתבילינסוןהחולים

קרדיולוגרונן,רובינשטייןפרופ׳•י
ה־וביחידתהקרדיולוגיבמערךבכיר

CT

$1ST$הCT$1ST$

$2ND$הCT$2ND$כרמלהרפואיהמרכזהלב,של

המערךמנהלעמית,שגב•יפרופ׳

תלשיבאהרפואיהמרכזהקרדיולוגי,

השומר

בנשיםלבביתרפואה

מנהלתסורל,גולנד•יפרום׳

ייעודיתויחידהלבספיקתאישירות

הרפואיהמרכזבנשים,לבלמחלות

קפלן

מנהלת)טלי(,אביטלפורטרtg;ד"ר

ומרפאתקרדיולוגיהאשפוזשירות

ביתלקרדיולוגיה,במערךהאישהלב

בילינסוןהחולים

קרדיולוגיתרופאהדנה,צפת••ד"ר
המרכזומנהלתהלבבמכוןבכירה

הדסההרפואיהמרכזהאישה,לבלבריאות

מנהלרפאל,קופרשטיין•יד"ר

בכירורופאבהריוןלבמחלותשירות

פולשנית,לאלקרדיולוגיהביחידה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הערה
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רא1נ1ט1ל1גיה

מנהלתאורי,אלקייס•יפרום׳

הרפואיהמרכזהראומטולוגי,המכון

)איכילוב(ת"א

אלכסנדרה,בלביר־גורמן•יפרום׳
לראומטולוגיההיחידהמנהלת,

המרכזלפנימיות,המערךומנהלת

רמב"םהרפואי

יחידהמנהלתמרב,לידרפרופ׳י-

שיבאהרפואיהמרכזלראומטולוגיה,

השומרתל

מומחיתפנינה,לנגביץ•?פרום׳

ובראומטולוגיה,פנימיתברפואה

לראומטולוגיה,היחידהמנהלת
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

היחידהמנהלראובן,מדרפרום׳•י

העמקהרפואיהמרכזלראומטולוגיה,

היחידהמנהליאיר,מולד•יפרום׳

בילינסוןהחוליםלראומטולוגיה,בית

מומחהיעקב,נפרסטק«-פר1פ׳

ופנימית,אימונולוגיהבראומטולוגיה,

הדסההרפואיהמרכזהפנימי,האגף

כרםעין

מנהלהאוורד,עמיטל•יפרופ׳

מחלקהמנהלהאוטואימוני,המכון
למחלותהמרכזב',פנימית

שיבאהרפואיהמרכזאוטואימנניות,

השומרתל

אשפוזמנהלתדפנה,פארן•יד"ר

המרפאהמנהלתראומטולוגי,יום

ותסמונת)לופוס(בזאבתלטיפול

הראומטולוגי,המכוןאנטיפוליספיד,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלתחגית,פלג•יד"ר

לרפואההאגףלראומטולוגיה,

הדסההרפואיהמרכזפנימית,

ילדים

מחלקתמנהליעקב,ברקון•יפרום׳
מומחהילדים,ראומטולוגילדים.

המרכזואימונולוגיה,לאלרגיה

הצופיםהרהדסההרפואי

מומחיתריבה,בריק•יפרום׳

ובראומטולוגיתילדיםבמחלות

מחלקתמנהלתלשעברילדים,
ראומטולוגיהומרפאתב׳ילדים

רמב"ם,הרפואיבמרכזילדים
בקופ"חילדיםראומטולוגיתיועצת
הארץבצפוןכלליתובקופ"חמכבי

פוריהפדההרפואייםובמרכזים

וכרמל

מנהלתליאורה,הראל•יפרום׳

מרכזילדים,לראומטולוגיההיחידה

ילדיםלרפואתשניידר

היחידהמנהלפנחס,השקס•יפרום׳

הרפואיהמרכזילדים,לראומטולוגיה

צדקשערי

היחידהמנהליוסף,עוזיאל•יפרום׳

הרפואיהמרכזילדים,לראומטולוגיה

מאיר

וראומטולוגרופאשי,פדהפרום׳•י

מפרקיםבדלקתמומחהילדים,

קדחתהילדות,גילשלאידיופטית

PFAPAתסמונת,(FMF)תיכוניתים

הערה
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דדי1ל1גיה

עינת,ויזראבן־ספירפר1פ׳יי

אגףגרעינית,לרפואההמכוןמנהלת

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזדימות,

ואולטרסאונדאולטרסאונד
אבחנתי

אגףמנהלסגניתענת,בלנקד"רי?

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזדימות,

מנהלתנירה,בק־רזיייד"ר

במחלקההאולטרסאונדיחידת
תוכניתעלואחראיתרפואילדימות

הרפואיהמרכזבדימות,ההתמחות

רמב"ם

בכיררופאארנסטו,גלזר•יד"ר

בילינסוןהחוליםביתהדימות,במכון

דניאל,פנחסלבנסארטפרופ׳«•
הדימות,מערךאמריטוספרופ׳

המרכזכללי,באולטרסאונדמומחה

כרםעיןהדסההרפואי

יחידתמנהלדניאל,לונדוןד"רי-

המרכזהדימות,במכוןהאולטרסאונד

ברזיליהרפואי

יחידתמנהלתעדה,קסלרפר1פ׳י?

המרכזדימות,אגףאולטרסאונד,

)איכילוב(ת"אהרפואי

אורו־רדיולוגיהבטן;דימות
השתן()מערכת
רדיולוגאריק,בלשדי-פרופ׳

מחלותלדימותמומחהמומחה,

במרכזה־11(מכוןמנהלוהאגן,הבטן

דימותאגףומנהלאביברמתהרפואי

)איכילוב(ת"אהרפואיבמרכז

מומחהעופר,בנימינובייד"ר

מערךמנהלוהאגן,הבטןלדימות

צדקשעריהרפואיהמרכזהדימות,

אגףמנהליעקב,סוסנהפרום׳«-

יו"רהדסה.הרפואיהמרכזהדימות,

בישראלהרדיולוגיםאיגוד

מנהלתאורית,פורטנויייד"ר

במכוןהשתןמערכתלדימותהיחידה

תלשיבאהרפואיהמרכזהדימות,

השומר

יחידתמנהלליאור,קופלד"רי•

CTמומחהממוחשבת(,)טומוגרפיה

בדימות,ויועץאבחנתיתברדיולוגיה

הרופא()אסףשמירהחוליםבית

לבדימותחזה;דימות

היחידהמנהלתגלית,אבירםד"ר«•

אגףוהריאות,הלבשללדימות

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזדימות,

יחידתמנהלתנעמה,בוגטד"ר«-

המרכזה־רס,במכוןולבחזההדמיית

צדקשעריהרפואי

מנהלתאורלי,גוייטיןייד"ר

קרדיווסקולרית,להדמיההיחידה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

אחראיתלודמילה,גורלניקד"רי•

החזהביתשלהרדיולוגיהתחום

מחלקתבפועל,CTיחידתומנהלת
רמב"םהרפואיהמרכזרפואי,דימות

מכוןמנהלתתמר,גספרי-ד"ר

בניהרפואיהמרכזהרפואי,הדימות

ציון

יחידתמנהלתעידית,מרוםפר1פ׳

המרכזהדימות,באגףהחזהבית

השומרתלשיבאהרפואי

מכוןמנהלאלי,קונןtg;-פר1פ׳

תלשיבאהרפואיהמרכזהדימות,

השומר

שדדימות

-;tgהמרכזמנהלתתמר,סלעד"ר

הדסההרפואיהמרכזהשד,לדימות

מנהלתמירי,סקלייר־לויר"די•

הדימות,במכוןהשדלדימותהיחידה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

ושלדשריריםדימות

מנהל)ג׳ק(,יעקבאפלבוים•?ד"ר

צדקשעריהרפואיהמרכז,MRIמכון

מנהלתאיריס,אשד•?פרופ׳

השלדמערכתלדימותהיחידה

המרכזהדימות,במכוןבכירהורופאה

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהעידו,דרוקמן•?ד"ר

להדמייתביחידהבכיררופאלדימות,

לטומוגרפיהביחידההשלד,מערכת

אגף,MRIוביחידת(CT)ממוחשבת

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזדימות,

מנהלתדניאלה,מיליטיאנוד"ר*?

המרכזושלד,שרירלדימותהיחידה

רמב"םהרפואי

מכוןמנהלתאליסיה,נכטיגלד"ר«?

יפההללהרפואיהמרכזדימות,

היחידהמנהלגדעון,פלוסרד"ר•-

דימות,אגףהשלד,מערכתלדימות

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

ה־יחידתמנהליבגני,קוץד"ר•-

MRI,

$1ST$הMRI,$1ST$

$2ND$הMRI,$2ND$ושלדשריריםבדימותמומחה

הרפואיהמרכזספורט,ופציעות

מאיר

ילדים

מנהלתליאת,בן־סירה•?ד"ר

דימות,אגףילדים,לדימותהיחידה

לילדים,דואקדנההחוליםבית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלתמיכלבן־נוןסודק•?ד"ר

החוליםביתילדים,דימותיחידת

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

רופאהנטשהסימנובסקי•?ד"ר

המרכזהדימות,במערךבכירה

הצופיםהרהדסההרפואי

מחלקתמנהלתאסנת,קונןד"ר»-
ילדיםלרפואתשניידרמרכזהדמיה,

רופאהליאורה,קורנרייךפרופ׳•?

שניידרמרכזהדמיה,מחלקתבכירה,

ילדיםלרפואת

להדמייתמומחיתשלי,שירןד"ר•-

מנהלתמקוםממלאתילדים,

החוליםביתילדים,MRIהשירות

הרפואיהמרכזלילדים,דואקדנה

)איכילוב(ת"א

נוירו־רדיולוגיה

היחידהמנהלמשה,גמריפרופ׳«-

המרכז,mri־1לנוירו־רדיולוגיה

כרםעיןהדסההרפואי

היחידהמנהלחן,הופמן•?ד"ר

החוליםביתלנוירררדיולוגיה,

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

בנוירו־מומחיתיהודית,לוקמןד"ר

רדיולוגיה,

$TS1$,בנוירורדיולוגיה$TS1$

$DN2$,בנוירורדיולוגיה$DN2$ביחידהבכירהרופאה

החוליםביתאבחנתית,לרדיולוגיה

בילינסון
מכוןמנהלתטל,סיגלד"ר»•

)אסףשמירהחוליםביתהדימות,
הרופא(

ודיר!)אבירם,גויתדו

-כ*

mir

רדיולוגיהאמסלם,יעקבד"ר

הערה




mM

במכוןבכירורופאמוח,לצנתורי

יפההללהרפואיהמרכזהרימות,

פולשניתרדיולוגיה
הדם()כליאנגיוגרפיה

מנהלתליאת,אפלבאוםד"ר«י

אבחנתילאולטרסאונדהיחידה

הבטןבדימותמומחיתופולשני,

הרפואיהמרכזאונקולוגית,והדמיה

כרםעיןהדסה

מומחהאלן,בלום«פרופ׳

יחידתמנהלפולשנית,ברדינלוגיה

הדסההרפואיהמרכזאנגיוגרפיה,

בכיררופאמקסים,ליידרמןד"ר

וביחידתרפואידימותבמחלקת

הרפואי,המרכזודופלראולטרסאונד

רמב"ם

לדימותהמכוןמנהלזיז,נאמןד"ר

העמקהרפואיהמרכזרפואי,

היחידהמנהלעמזס,עופרד"ריי

הרפואי,המרכזפולשניתלרדיולוגיה

רמב"ם

מחלקתמנהלאלי,עטרי-פרופ׳
ומנהלהשרוןחוליםבביתדימות

ביתפולשנית,לרדיולוגיההמערך

בילינסוןהחולים

מומחהאנטוני,פרשטנדיגד"ריי

היחידהמנהלבאנגיוגרפיה,

הרפואיהמרכזלאנגיוגרפיה,

צדקשערי

בכיר,רופאאיגודקוגןייד"ר

אנדרלרדיולוגיההשירותאחראי

דימותמחלקתמורכבת,וסקולרית

לרדיולוגיהבכירורופארפואי

רמב"םהרפואי,המרכזפולשנית

בצנתורימומחהיצחק,קזריייד"ר

לאנגיוגרפיה,היחידהמנהלדם,כלי

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלאזרי,רימזןייד"ר

הדימות,במכוןפולשניתלרדיולוגיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

רדיולוגיהיתש־קמחי,טליד"ר

מומחיתאיילת,פרי־ערןייד"ר

ונוירו־אבחנתיתברדיולוגיה

רדיולוגיה,

$TS1$,ונוירורדיולוגיה$TS1$

$DN2$,ונוירורדיולוגיה$DN2$לתהודההשירותמנהלת

וצווארראשלהדמיית(MRI)מגנטית

הרפואי,המרכזברדיולוגיהומחקרים

רמב"ם

נוירו־רדיולוג,אילן,שלףפרזפ׳*•
הרפואיהמרכזדימות,מכוןמנהל

סורוקה

פולשניתנוירו־רדיולוגיה
נחח()צנתורי

מוח,מצנתריעקב,אמסלםד"ר

הנוירו־רדיולוגית,היחידהמנהל
צדקשעריהרפואיהמרכז

מומחיתטלייונש־קמחיד"רי-

היחידהמנהלתבנוירו־רדיולוגיה,

ת"אהרפואי,המרכזמוחלצנתורי

)איכילוב(

מומחהשמעוןמימוןייד"ר

הערה




ריא1ת

מנהלאמיר,אברמוביץ׳י-ד"ר

פולשנית,ריאותלרפואתהיחידה
כרמלהרפואיהמרכזהריאה,מכון

מכוןמנהליוחאי,אדירי-פרופ׳

כרמלהרפואיהמרכזהריאות,

היחידהמנהלאורי,אפרתיפרופ׳

החוליםבביתילדיםריאהלמחלות

והמרכזלילדיםספראוליליאדמונד

,AF^הארציוהמרכזל־ק0הארצי
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלתדניאל,בן־דיין1ד"ר

המרכזושחפת,ריאותמחלקת

הרופאשמואלהרפואי־גריאטרי

מנהלנוויל,ברקמן«פרופ׳

באסטמה,מומחההריאה,מכון

מחלותפולשנית,ריאותרפואת

אינטרסטיציאלית/פיברוטיות,

,C0PD־1ריאהסרטןסרקואידוזיס,
הדסההרפואיהמרכז
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רופא)מייק(,מיכאלסגלד"ר

המרכזריאה,למחלותבמכוןבכיר

השומרתלשיבאהרפואי

ברפואתמומחהיעקב,סיוןפרופ׳*?

נמרץטיפולילדים,ריאותילדים,

והפרעותכללינמרץטיפולילדים,

בילדיםריאהמחלותחוקרשינה,

השומר,תלשיבאהרפואיבמרכז

פרטי

היחידהמנהלאריה,עדןי-ד"ר

הרפואיהמרכזכללי,נמרץלטיפול

כרמל

סגניתתמר,עציוני־פרידמןד"ר«-

המרכזילדים,במחלקתמנהל

כרמלהרפואי

מנהלאורן,פרוכטר«פרופ׳

הרפואיהמרכזריאות,מחלקת

וולפסון

המערךמנהלמרדכי,קרמרפרופ׳

בילינסוןהחוליםביתריאה,למחלות
השרוןחוליםובית

ריאותרופאיואל,רייטר«-ד"ר

הדסההרפואיהמרכזילדים,

מערךמנהלדוד,שטריתפר1פ'«•

ריאהבגידולימומחהריאות,

ושחפת,פולשניתוברונכולוגיה

מאירהרפואיהמרכז

ילדים

מכוןמנהלתחנה,בלאופרופ׳«-

שניידרבמרכזריאותלרפואת

בתיקוןמומחיתילדים,לרפואת

הנשימהדרכישלמורכביםמומים

שניידרמרכזותינוקות,ילודיםאצל

ילדיםלרפואת

יחידתמנהלתלאה,בנטורפרום׳יי

רותהחוליםביתילדים,ריאות

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,

•;tgהאגףמנהלאיתן,כרםפרופ׳

הדסההרפואיהמרכזילדים,לרפואת

מכוןמנהלאלי,פיקארפרופ׳«•
שעריהרפואיהמרכזילדים,ריאות

צדק

מנהללשעברטומי,שינפלדד"ר

מומחהילדים,נמרץלטיפולהיחידה

שניידרבמרכזילדיםריאותלרפואת

ילדיםלרפואת

בכיררופאחיים,שפרינגרפרופ׳«-

הריאה,מכוןילדים,ריאותביחידת

הדסההרפואיהמרכז

הערה
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השמנהרפואתגויטיין,דודפרופ'

ר"׳,ב

השמנהרפואת

;tg»מנהלסגןסבחי,עביראבוד"ר

תחוםמנהלהכירורגית,החטיבה

יתר,בהשמנתהכירורגיהטיפול

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדוד,גויטייןפרום׳«-

ומטבוליתבריאטריתלכירורגיה

השומר,תלשיבאהרפואיבמרכז

במלב"יומנתחבכירכירורג

בהשמנתלטיפולהרפואיהמרכז

ביתמדיקל,אסיאמקבוצתיתר,

מומחההחייל,רמתאסותאחולים

ומטבוליתבריאטריתבכירורגיה

מתקדמתלפרוסקופיתוכירורגיה

גבריאלה,ליברמן־סגל«-ד"ר
האנדוקריניבמכוןבכירהרופאה
יתר,להשמנתהמרפאהעלואחראית

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכירהרופאהיעל,סופרד"ר«-

במרפאההאנדוקרינולוגי,במכון

האנדוקריניתובמרפאהמיןלשינוי
המרכזבהשמנה,לטיפולמטבולית

)איכילוב(ת"אהרפואי

היחידהמנהלנאסר,סקרןי-ד"ר

מתקדמתלפרוסקופיתלכירורגיה

העמק,הרפואיבמרכזובריאטרית

-המרכזבמלב"יומנתחבכירוכירורג

מקבוצתיתר,בהשמנתלטיפולהרפואי

רמתאסותאחוליםמדיקל,ביתאסיא

החייל

מנהלתסיגל,פישמןי-ד"ר

במכוןיתרלהשמנתהשירות

למחלותהמכוןהגסטרואנטרולוגי,

הרפואיהמרכזוהכבד,העיכולדרכי

)איכילוב(ת"א

רפואיתמנהלתאסנת,רזיאלד"ר

לטיפולרפואימרכזבמלב"י

מדיקל,אסיאמקבוצתיתרבהשמנת
החייל,רמתאסותאחוליםבית
בכירורגיהומומחיתבכירהמנתחת

זעיר־פולשניתוכירורגיהבריאטרית

ילדים

בכיררופאיגאל,אלנברגד"ר«-

לתזונהמומחהילדים,במחלקת

הרפואיהמרכזבילדים,עיכולודרכי

כרמל

בכיררופאגל,דובנוב־רזפרום׳«-

ואורחתזונהספורט,מרפאתומנהל

וליליאדמונדהחוליםביתבריא,חיים

שיבאהרפואיהמרכזלילדים,ספרא

השומרתל

יו"רלשעברדרור,דיקר«ד"ר

פנימית,לרפואההישראליהאיגוד
ובהשמנהבאנדוקרינולוגיהמומחה

פנימיתמחלקהמנהלילדים,בקרב

בעודףלטיפולהרב־תחומיוהמרכזד'

השרוןחוליםביתמשקל,

מחלקתמנהלרם,וייספרום׳י•
ילדיםמחלקתמנהלומ"מב׳ילדים

ילדיםבאנדוקריננלוגיהמומחהא',

בגילובהשמנהבסוכרתובטיפול

רמב"םהרפואיהמרכזהילדות,

בכירהרופאהת,גליטל«ד"ר

המרפאהומנהלתב'ילדיםבמחלקת

הרפואיהמרכזמטבוליות,למחלות

רמב"ם

מנהלתרונית,לובצקיי-ד"ר

השירותומנהלתילדיםמחלקת

בילדים,יתרבהשמנתוטיפוללתזונה
לילדים,דואקדנההחוליםבית
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

;tgספורטמרכזמנהלדני,נמטפרופ׳

מנהלוסגןונוערלילדיםובריאות

מאירהרפואיהמרכזהילדים,מערך

מנהלתעירית,קראוזה«ד"ר

בנפרולוגיה,ומומחיתג׳ילדיםמחלקת
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

מכוןמנהלנעים,שתארהפרופ׳•י

!מטבוליזם,סכרתאנדוקרינולוגיה,
ילדיםלסוכרתהמרפאהמנהל

ומנהללהשמנהוהמרפאהומתבגרים

בילדים,לבמחלותלמניעתהמרפאה
המרכזלילדים,רותהחוליםבית

רמב"םהרפואי

סגניתשלומית,שליטיןפרום׳«-

לאנדוקרינולוגיההמכוןמנהל
להשמנתהיחידהומנהלתוסוכרת,

ילדיםלרפואתשניידרמרכזיתר,

שינהרפואת

מומחהברוך,אלעדי-ד"ר

בנוירולוגיה,עוסקבנוירולוגיה,
קופ"חקשב,והפרעותשינהרפואת
פרטימכבי,

בהפרעותמומחהירון,דגןפרום'י?

השינהרפואתמערךמנהלשינה,

רפואייםמרכזיםבאסותא

ומומחהמרצהאפרים,וינוקורי-ד"ר

בהפרעותמטפלולסתות,פניםלכאבי

שלהשינהבמכוןחסימתיתנשימה

החיילרמתאסותאחוליםבית

הערה




שינהרופאתלובה,טאוי-ד"ו

בביתשינהלרפואתבמכוןופנימאית

מומחיתהחייל,רמתאסותאהחולים

זיהומיותומחלותפנימיתברפואה

במרכזהאימונולוגיהבמרפאה

)איכילוב(ת"אהרפואי

מחלקהמנהלנמרוד,מימוןפרופ׳«•
פנימית,ברפואהמומחהב',פנימית

ובהפרעותחסימתיותריאהבמחלות

סורוקההרפואיהמרכזשינה,

במחלקהבכיררופארון,פלדי-ד"ר
לרפואתהמרכזומנהלנוירולוגית

לחקרהמעבדהשלמיסודההשינה
רמב"םהרפואיהמרכזבטכניון,השינה

בכיררופאאייל,רוונצוייגד"ר

המרפאהמנהלאא"ג,במחלקת

המרכזונחירות,שינהלהפרעות

)איכילוב(ת"אהרפואי

בלשכתרופאאולג,שומייקוד"רי?

אחראידרום,במחוזהבריאות

במרכזשינהלהפרעותהמרפאה

ובעלשבעבבארהנפשלבריאות

פרטיתקליניקה

ילדים

מנהלאביב,גולדברטפרופ׳י-

למחלותומומחהב׳לילדיםהמחלקה

בשינה,והפרעותבילדיםריאה

סורוקההרפואיהמרכז

ברפואתמומחיתריבי,טאומןד"ר

מיוחדתהתמחותעםילדים

במכוןבכירהרופאהשינה,ברפואת

שינהורפואתנמרץ,טיפולריאות,

להפרעותבמרפאהבכירהורופאה

דנההחוליםביתבמבוגרים,שינה

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

-;tgברפואתמומחהאשר,טלפר1פ׳

ובמחלותשינהבהפרעותילדים,

סורוקההרפואיהמרכזבילדים,ריאה

המחלקהמנהלסגןנרי,כץר"די-
בכירורופאביילודמיוחדלטיפול

הרפואיבמרכזהפגייהבמחלקת

להפרעותהיחידהמנהלוולפסון,

אסותאהחוליםבביתבילדיםשינה

החיילרמת

מומחהגיורא,פילרפרופ׳

השינהמערךמנהלשינה,בהפרעות

שלרמב"םוסניףחיפהבכללית

במרכזילדיםמחלקתומנהלהטכניון

כרמלהרפואי

הערה
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שיניים

למחלותמומחהאדו,אלטד"ר*•

והשתלותחניכיים

מנהלדורון,אפרמיאן«-פרופ׳

סדציההפה,לרפואתהמחלקה

המרפאהמקסילופציאלי,ודימות

והמרכזהרוקבלוטותלמחלות

הרפואיהמרכזסיוגרן,לתסמונת

הדסה

;tgואחראיתיועצתענת,גבישד"ר

ביחידהולסתותפניםכאביתחוםעל

החוליםביתולסת,פהלכירורגיית

קפלןהרפואיוהמרכזבילינסון

מומחהמשה,גולדשטייןפרופ׳י-

רופאוהשתלות,חניכייםלמחלות

המרכזלפריודונטיה,במחלקהבכיר

כרםעיןהדסההרפואי

לטיפולימומחהעמיר,ויסמןד"ר«-

;3EJgtשורש
מומחהמיכאל,טולצ׳ינסקיי-ד"ר

ולסתותשינייםליישור

היחידהמנהלנועם,ירוםד"ר«-

שיבאהרפואיהמרכזהפה,לרפואת

השומרתל

בכיררופאגיא,כרמליר"די•

ומנהלולסתפהלכירורגיתביחידה

המרכזהשיניים,רפואתפורוםאת

ציוןבניהרפואי

מומחהקובי,לנדסברגד"ר

4nnrlחניכייםבמחלות

;tgלטיפולימומחהאיל,נוניד"ר

ובמבוגריםבילדיםואנדודנטיה,שורש

41m«l
מנהלעודד,נחליאליפרופ׳«•

ולסתות,לפההכירורגיתהיחידה
ברזיליהרפואיהמרכז

בכיררופאערן,פרונטד"ר«•

והלסתות,הפהלכירורגייתבמחלקה
במחלותלטיפולהשרותעלאחראי

פוריהפדההרפואיהמרכזחניכיים,

;tg»מנהלגבריאלצ׳אושופרופ׳

ביתולסת,פהלכירורגייתהמחלקה

בילינסוןהחולים

רופאתרקפתצ׳דנינסקיפרופ׳

ריריותמרפאתמנהלתבכירה,שיניים

המרכזהפה,לרפואתבמחלקה

הדסההרפואי

אילהשטבהולץפרופ׳י-

במחלקהחניכייםלמחלותמומחית

הדסההרפואיהמרכזלפריודונטיה,

מנהלליאור,שפיראtg;יפרופ׳

חניכייםלרפואתהמחלקה

במרכזבכירורופא)פריודונטיה(

הרפואיהמרכזשיניים,להשתלות

הדסה

לשיקוםמומחהאוהד,שרוןד"רי?
פניםלשיקוםהמחלקההפה,

במפרקילהפרעותוהיחידהולסתות

רמב"םהרפואיהמרכזהלסת,

ילדים

מנהלדרור,איזנבוד«פרופ׳

רפואתלאורתודנטייה,המחלקה

מולדים,פניםומומילילדיםשיניים
רמב"םהרפואיהמרכז

שינייםרופאתחגית,גלייכרד"ר

לילדים,שינייםלרפואתבמחלקה
הדסההרפואיהמרכז

רופאתאסתי,דוידוביץד"ר

שינייםלרפואתבמחלקהשיניים

הדסההרפואיהמרכזלילדים,

שינייםרופאתשירה,סרנהד"ר

לילדיםשינייםלרפואתבמחלקה

הדסההרפואיבמרכז

-;tgמנהלתאנדה,רחן־ולטרד"ר

ילדים,שינייםלרפואתהיחידה
פוריהפדההרפואיהמרכז

הערה




!V

שיקוםפרידמן,אלוןד׳יר

שיקום

רופאיבגני,גיידוקובי-ד"ר

ורופאהנוירולוגיהשיקוםבמחלקת

במערךפוסט־פוליובמרפאתאחראי

לאחרשיקוםומרפאתהאמבולטורי

שיבאהרפואיהמרכזמוחיות,פגיעות

השומרתל

מנהלז׳אקז׳אןוטץ«-פרזפ׳

מנהלשיקומי,יוםאשפוזמחלקת

הרפואיהמרכזבכאב,לטיפולהמכון

אביבתלרעותשיקומי

;tg»חטיבתמנהלרפי,חרותיפרופ׳

לשיקוםהמרפאהומנהלהשיקום
שיקומיהרפואיהמרכזמיני,וטיפול

אביבתלרעות

ביתמנהלענוירםכ"ץפרופ׳«-

לשיקוםהמחלקהומנהלהחולים
לשיקוםלוינשטייןחוליםביתשידרה,

ההוראהמנהלאבי,עוריי-פדופ׳

ויו"רהשיקוםבחטיבתהאקדמית

המרכזהמוסדית,הלסינקיועדת

אביבתלרעותשיקומיהרפואי

2019פורבםדירוגבישראלהטוביםהרופאים

?ג:

ו»1ןיי*5
ii*Bיי?יי

ריי?סריס־

ישראל
057446874

;tlמ»יומנה

איייי1־קיס

שיקוםדודקביץ',ישרא7פרו?,

מנהלאלון,פרידמןי-ד"ר

ושיקוםפיסיקליתלרפואההשירות

הרפואיהמרכזמוסקולוסקלטלי,

סורוקה

בכירהרופאהז׳אנה,צנטרי-ד"ר

ושיקום,פיזיקליתלרפואהבמחלקה

ו־כאבספסטיות,מרפאתאחראית

emg,

$1ST$וemg,$1ST$

$2ND$וemg,$2ND$הרהדסההרפואיהמרכז

הצופים

יחידתמנהלמוטי,רטמנסקיייד"ר

לשיקוםלוינשטייןחוליםבביתכאב

אורתופדישיקום

המחלקהמנהלחגי,אמירד"ר«•

חוליםביתאורתופדי,לשיקום

לשיקוםלוינשטיין

מנהלישראל,דודקביץ׳פרום׳י-

מומחהאורתופדי.לשיקוםהמערך

ומומחהושיקוםפיזיקאליתלרפואה

שיבאהרפואיהמרכזלאורתופדיה,

השומרתל

מנהללשעבריצחק,זיו־נרד"ר«-

בביתאורתופדילשיקוםהמחלקה

הרפואיבמרכזהשיקומיהחולים

€SEJהשומרתלשיבא
מחלקתמנהליולי,טרגרד"ריי

סורוקההרפואיהמרכזשיקום,

שיקוםמוחי;אירועשיקום
ראשחבלותנפגעינוירולוגי;

המערךמנהלגבי,זייליגפרום׳יי

החוליםבביתנוירולוגילשיקום

נוירולוגי,בשיקוםמומחההשיקומי,

ופגיעותמוחיתטראומהמוחי,שבץ

שיבאהרפואיהמרכזשדרה,חוט

השומרתל

בכיררופאזאב,מינרי-פרופ׳

ושיקום,פיזיקליתלרפואהבמחלקה

הנוירוגריאטריתהמרפאהמנהל

הדסההרפואיהמרכזוזיכרון,

עלממונהנחום,סורוקרייד"ר

לאחרונהעדאקדמי.ופיתוחהוראה

ב',נוירולוגילשיקוםהמחלקהמנהל

לשיקוםלוינשטייןחוליםבית

המחלקהמוהלירון,סחרד"ר«•

חוליםביתמוח,חבלותלשיקום

לשיקוםלוינשטיין

היחידהמנהלמנואל,צווקרד"רי-

ויציבה,תנועההפרעותלשיקום

התפקודלשיקוםהמרפאהמוהל

במחלקהבכיררופאהמיני,

המרפאהומנהלנוירולוגילשיקום

המרכזהאלקטרודיאגנוסטית,

השומרתלשיבאהרפואי

המחלקהמנהלעופר,קרןד"ר

החוליםבביתראשנפגעילשיקום

תלשיבאהרפואיהמרכזהשיקומי,

השומר

מנהלתאיזבלה,שוורץד"ר

מעבדתמנהלתשיקום,מחלקת

הדסההרפואיהמרכזוהליכה,תנועה

הצופיםהר

ילדיםשיקום

מומחיתמורית,באריי-ד"ר

בשיקוםועוסקתילדיםברפואת

אלי"ןהחוליםביתמנכ"ליתילדים,

ונוערילדיםלשיקוםמרכז

מומחיתדפנה,גוטמן־פייגיןייד"ר

ברפואהומומחיתילדיםברפואת

תת־יושבת־ראשושיקום,פיזיקלית

הוועדה

$TS1$תתהוועדה$TS1$

$DN2$תתהוועדה$DN2$במועצהילדיםלשיקום

הבריאות,במשרדלשיקוםהלאומית

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

?;tlמנהלסגניתז׳אנה,לנדהד"ר

החוליםבביתילדיםשיקוםמחלקת

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתשרון,שקלאיי-ד"ר

ונוער,ילדיםלשיקוםהמחלקה

וברפואהילדיםברפואתמומחית

חוליםביתושיקום,פיזיקלית

לשיקוםלוינשטיין

הערה



