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v-י 
$1ST$-v$1ST$

$2ND$-v$2ND$v!

חיסון?שיהיחמאמינותאתן
הבאהחורףסוףערהבאה.בשנהשכברחושבת"אניסבירי:

אחרי".קצתאו

לפניהסתיימוהןלמגפות.חיסוניםהיולא"היסטוריתמטות:

ישחיסון.איןעדייןhiv^לדוגמה.הסארסכמוחיסון,שמצאו

זהאתרואהלאואניחיסוןאיןכרגעחיסון.איןאבלטיפול,

הבאה".בשנהבאפריל־יוניאוליהקרובה.בשנהקורה

שלבאתהתחילוכברמודרנהחברתשכן.מאמינה"אנירהב:

שכברלהיותיכולהשלישי.השלבאתיתחילומעטועור

סביבשהולךמהזאת,לעומתשלהם.חיסוןיהיה2021בינואר

שלבעשולאאפילוהםרקע.רעשהמוןזההביולוגיהמכון

זה".עללרברבכללמוקדםאזאדם,בבניראשוניניסוי

מערבתמחיינו,תצאוחקורונהחיסוןיימצאאםגם

שצפוילעומסערוביםאנחנוקשה.במצבנמצאתהבריאות

קורונה?בליאועםהחורףבחודשי
המיטות,אוהציודדווקאלאוהואהעיקרי"הנושאמטות:

מספראתיגדילולאאםהרפואה.צוותאנשיהתקניםאלא

קריסה.פהתהיהבישראלהרפואיהצוותאנשי

אחרתדרךאיןבמסדרונות.ימותופשוטאנשים

תקציביםלהגדילחייביםבמקבילזאת.לתאר

צורךזהונמרץ.טיפולמחלקותעורולבנות

מיידי".

פנימיותבמיטותמשוועמחסור"ישסבירי:

הבדלאיזהמביניםלאאנשיםנמרץ.ובטיפול

שלפעמיםעדנמרץ,טיפוללעשותיכול
שמפתחיםנחמדנוראזהמדי.מאוחרזה

ושיטותמתקדמותרפואיותטכנולוגיות

במקבילילךשזהבליאבלחדשניות,טיפוליות
דחוףלטיפולזקוקיםכשהםבחוליםשתתמוךמערכתעם

הכיהדברזהוהצוותיםהתשתיתכלום.שווהלאזהומיידי

המאודהצוותבזכותהרבההםהנמוכיםהתמותהאחוזיחשוב.

מציףאתהאםממנו.חמורמחסורלנוויששלנוומקצועימיומן

שצפויהקורונהשלהשלישיהגלועודהחורףשלבשפעתאותו

היהלאכישני,גלאין"לדעתימשות:פ11פ'

זהמהמגדיריםאיךהיאהשאלהראשון.גלבכלל

זהעלדיברוומונשמים?קשיםחוליםמבחינתגל.

באיכילוב.רקמונשמים100פהיהיוהסדרשבליל

מונשמים"חולים13־14עםפההיינובשיא



מאודאישיתאניקשה.מאודמאודלהיותעלולזהבחורף,

מודאגת".

שהממשלהפרסומיםראינואבלבסף,שאיןאומרים

הבריאות.למערכתשקלמיליארד11העבירה

תקציביםישופתאום׳קורונה׳המילהאת"אומריםמטות:
אובמסדרוןזקנהלשוםקיימיםהיושלאמיליארדיםשל

התרופותסלבוועדתשישבהאחתבתוראחרת.מחלהלשום

צריכיםהיינומיליוןכלשעללהעידיכולהאנישניםשש

רוציםשאנחנושהתרופהשונותעדויותמיליוןולתתלהיאבק

שהןשהוכחואחרותרבותתרופותעובדת.באמתלהכניס

פתאוםאותן.קיבלולאוהחוליםנכנסולאלחולים,עוזרות

יכולהיהענקציבורמיליארדים.ושופכיםכסףישלקורונה
שנשפכוהכסףמכמויותקטנטןשיעורשלמתוספתלהרוויח

וסוכרת,לבמחלותסרטן,כמוקריטיותבמחלותחוליםפה.
שללתמותהושגורמותאלפיםלמאותשנוגעותמחלות

ישראלים".אלפיעשרות

שרים?תתיכמהבממשלה?עכשיויששרים"כמהרהב:

כלום.קיבלולאחוליםבתינורא.זהכסף.שאיןלנוואומרים
עלקיבלנוולאלשעוןמסביבקורונהתורניותעשינובשיבא
לקורונהההיערכותכלעלשקלמיליון220הוצאנוכסף.זה
הגיע".לאוהכסף

ציוד,קנוחוליםבתימשמרות.עלעתקהון"הוצאנוסבירי:
מההיערכותכחלקהכלמיוחדים,חניוניםייעודיים,מבניםבנו

ועודלקורונהרקשלםנמרץטיפולבנינואנחנולקורונה.

שתימנהלתאניהיתרכלאתישבמקבילשלמה.מחלקה

קיבללאחוליםביתכפול.עובדשליהצוותבמקביל.יחידות

יתואר".בלזההזה.בנושאעזרהשום

ואיומהמרתקתתקופה

ולמשאביםהלבלתשומתמחירשישיודעיםאנחנו

ישנההאםלהעריףאפשרהקורונה.אלשהופנוהעצומים

למשל?קורונהשאינןממחלותבתמותהעלייה

באופןגםבתמותהעלייהיששאלה.שום"איןמטות:

עברולאכימתואנשיםמשמעיתחרישיר.באופןוגםעקיף

בריוקלכף.וברוריםידועיםמקריםחסריםלארפואי.טיפול

המכתבאתלמשירטובסימןברבסוףהחליטהזומהסיבה

שמיהרפואייםהצוותיםאתשהזהירהחולים,בתילכלששלח

אניהחוק.עלעוברדחופים()לאאלקטיבייםניתוחיםשעורף

בכלא,אותישישימושמבחינתילהםואמרתיהחוקעלעברתי
לצירי".שותפיםהרבהלייהיו

בזמןאובחנולאאנשיםספק.איןלקורונה.מחיר"ישסבירי:

בדיקות.עשולארוטיניים,טיפוליםקיבלולאגידולים,עם
החוליםלביתהתפנוולאבביתשנשארוקשיםחוליםגםהיו
מדי".מאוחרהגיעוובסוףהקורונהמפנימפחר

כששניבתמותה,600%שלעלייהמצאויורק"בניורהב:

קורונה.לאשהןלמחלותושלישלקורונהמיוחםשלישים

ראינואצלנוגםבתמותה.300%שלעלייהראובספרדגם

קורונה".היהלאוזהקורונהשזהשחשבומקרים
עבורכן?מעניינתתקופהזאתהאישית,ברמה
מרותקתאנימבחינתיאבללהגיד,נעיםלא"מרתקת!רהב:
פרסוםחדש,מאמראיןהתמכרות.כמומשהוזהטוטאלית.

מורכבתתמונה
גםקטןהואבישראל.הקטלניותהמחלותמחמשהנפטריםלמספרמשתווהאינוהקורונהקורבנותמספר

אםאבל,יחסי.באופןגבוההממוצעהקורבנותגילוגםריאות,ודלקתמשפעתהנפטריםלמספרבהשוואה

להשתנותעלולההתמונהיותר,הקודריםהתרחישיםיתממשו

משרדנתונימקור:

2015-2017הבריאות

חודשיםארבעה

(2020ליולי)נכון
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מידאקפוץלאשאניחדשחולהעלנתוןאפילואוחשוב

להצפהשגורםמשהוזהשקרה.מהעלהכללדעתואנסה
שבועאפילוערהאותישמחזיקמהזהאדרנלין.הרבהשל

שינה".בלי

להצילמנסהאניומאתגרת.מעניינתמאור"התקופהסבירי:
ואמביציהאדירדרייבלנוישיום.כלחוליםשיותרכמה

מונשם".כלועלחולהכלעללהיאבקמטורפת

מבחינתזמנית.בוואיומהמרתקתתקופה"זומטות:

לזו.דומותתקופותשלושזוכרתאנישליהאישיתהחוויה
מאמיסיפוריםושמעתיילדההייתיאזכיפור,יוםמלחמת

נפגעיעלברמב"םמרדימהלרפואהפרופסוריתשהיתה

הא־נת־פאדההיאהשנייהטיפלה.בהםהקשיםהכוויות

יצאנולאבהדסה.רופאההייתיכברזובתקופההשנייה,

הדףבפגיעותוטיפלנוארוכיםחודשיםבמשךהחוליםמבית

השלישיתהתקופההאוטובוסים.פיגועישלמנפגעיםקשות

הזההמסתוריהווירוסעםההתמודדותהנוכחית.זוהיא

הפגיעותואתאותולהביןאותו,ללמודמנסיםשאנו

רפואיתשמבחינהתקופותשלושאלוגורם.שהואהאיומות

הרפואהעולםאתמקפיצהכזותקופהכלמרתקות.הן

ענק".לשדרוג
שניםעשרעודהקורונהעלכשנסתכלקדימה,כראיה

הרפואה?פניאתששינההיסטורירגעהיהשזהנביןמהיום

.1918שלהספרדיתהשפעתאתמזכירזה"בהחלט.רהב:

ישנהשזהוברורמאזהיתהלאמגיפהכזו

רפואית,חברתית,מבחינההעולם,פניאת

נוספות.בחינותומהרבהטכנולוגית,

להיגיינההמודעותהמסכות,חבישת

בעתיד.גםאיתנויישארוהחברתיוהריחוק

מימיעודשניםעשרותזהאתעושיםבסין

יותראותהאכלוהםהספרדית.השפעת

הלקח".אתלמדווהםמכולם
שתייש׳משבר׳למילה"בסיניתמטות:

הסכנהו׳הזדמנות׳.׳סכנה׳משמעויות:

יוםכלמגליםאנושבמשברההזדמנותאתלנו.ברורה

הטלרפואהמחקר.המוןעושיםאנחנותום.עדלנצלומנסים

לקדםכדיהמשבראתניצלנוויומיומי.שימושילכליהפך
העתיד".שלתחומיםהמון

אתגםשינהזהדברים.מאודהרבהשינתה"הקורונהסבירי:

כבניצניעותבנווהכניסהחייםאתתופסיםאנחנושבוהאופן

מוכנים".לאאותנושתפסהזההקטןהווירוסמולאדם

במיטותמשוועמחסור:"ישסביר1פתפ'

שמפתחיםנחמדנוראזהנמרץ.ובטיפולפנימיות

שזהבליאבלמתקדמות,רפואיותטכנולוגיות

כשהםבחוליםשתתמוךמערכתעםבמקבילילך

כלום"שווהלאזהומיידידחוףלטיפולזקוקים



לטיפולמחלקהלמנהלתמשותף

הרדמהמערךמנהלתנמרץ,

זיהומיות?למחלותיחידהולמנהלת

הרבה.לאהקורונה,שלפניבעולם

הבכירותהדמויותשלושהיום,אבל

חשובהאחתמשימהחולקותהאלה

עםההתמודדותבחזיתלעמוד

המגפה.

טיפולכאב,ההרדמה,מערךמנהלתמטות,עידיתפרופ׳

בראשלעמודגויסהבאיכילובהכירורגיוהאגףכללינמרץ

טרומי,סטיריסיגלפרופ׳החולים,ביתשלהקורונהמטה
מונתהכרם,עיןבהדסהפנימינמרץלטיפולהמחלקהמנהלת

רהט,גליהופחם׳קורונהלחולינמרץלטיפולהיחידהלניהול
להיותהתבקשהבשיבא,זיהומיותלמחלותהיחידהמנהלת
הייעודיהקורונהמערךשלההקמהתהליכיעלאחראית
בישראל.הגדולשיהיה

בתפקידישניםהפועלותחזקותנשיםוסבירי,רהבמטות,
האחרונהבתקופההפכוהישראלי,הרפואהבמערךמפתח

מחלקותביןיוםיוםמתרוצצתרהבפרופ׳מוכרות.לפנים
היאהטלוויזיה.ואולפניהשוניםהממשלהמשרדישיבא,

מטותפרום׳מעטות.שינהשעותעםרביםלילותעלמספרת

מתעקשתבמדינה,העמוסיםהאגפיםאחראתלנהלממשיכה
נמתחהעמוסיומהסדראםגםהיומי,הג׳וגינגעללוותרשלא

סביריפרום׳בלילה.תשעלקראתרקומסתייםבבוקרמשש

במקבילבהרסה,הנמרץהטיפולמחלקתאתמנהלתעדיין
ממחלקותאחתהקורונהבחוליהנמרץהטיפוללמחלקת
מספרכשצנחגםלפעולשהוסיפובארץהיחידותהקורונה

היאפורטסבמשרדישארגנוהפסגה""מפגשאלהנדבקים.

חולהשלחייועלנלחמהבמהלכולבן,לילהלאחרמגיעה
אנוש.קורונה

אומרת.היאאחד",ליוםאפילוהפסקהלנוהיתה"לא

חוליםעםורקלשעוןמסביבהזמןכלהיאאצלנו"העבודה

בביתהרפואיהצוותשללמצבמאודדואגתאניקשים.

הסוף".אתרואיםלאואנחנומותשהואהחולים.
הבכירות,הרופאותאתשואליםאםהזה?למצבהגענואיך
היום,המצבלביןהראשונהההתפרצותתקופתביןהחלוקה
למדי.ברורה

הבריאותמשרדהיום,שישהביקורתכלשעםחושבת"אני

הכלבסךאבלפשלות,"היורהב.פרופ׳אומרתנכון",פעל
וכלהאפירמיולוגיותהחקירותהסגר,בזכותמצוין.פעלוהם

ממהיותרהרבהטובשהואלמצבהגענושננקטוהפעולות

אחרות".מערביותבמדינותשראינו

ועכשיו?

בלגן.אחת:במילהלהגדיראפשרכרגעהתקופה"את
מל"ל...כלאמ"ן,במדיניות.גורמיםמיניכלשלהתערבות
לאמבולבל,לגמריוהקהלואומדניםהערכותמוציאגוף

כיקורה,מהיודעיםלאהרופאיםאפילומי.נגדמימבין

ואיןכיווניםמינילכלשמושכיםגופיםהרבהכךכליש
ברורה.הובלהוהיתהאחידקוהיהכןלפניאחד.מובילגוף

מוטרדתמאודשאניהשניהדברטוטאלי.בלגןישכרגע

הצוותיםשלהשחיקהזאתמספיק,עליומדבריםולאלגביו,

תקופה24/7לעבורנוראקשהנוראה.שחיקהישהרפואיים.
היוםבמלחמה.אנחנוממושכת.מלחמהזאתארוכה,כךכל

שלאתחושותפתאום,לפחדהתחילושאנשיםמגלהאני
לפחדממשמתחיליםאיתישעובריםאנשיםקודם.זיהיתי
עצמם".על

שני?גלשלטעיצומואנחנו

ירידההיתהשני.גלראשון,גלסמנטיקה.הכל"זהרהב:

הבריאותמשרראםעלייה.רואיםאנחנוועכשיונהדרת

הווירוס,התפרצותשלההשלכותאתיפנימועצמווהציבור
ממשאלאמחרלאעכשיו,משהויעשואם

שחווינומהאתלמנועיהיהניתןאוליעכשיו,

שפעתכנגדיותריתחסנואנשיםאםהשנה.

חברתי,ריחוקעלישמרושניומצדאחד,מצד
ממהקורונהמקריפחותהרבהנראהאולי

הנוכחי".בחורףשראינו

בכללהיהלאכישני,גלאין"לרעתימטות:
זהמהמגדיריםאיךהיאהשאלהראשון.גל

במצבומונשמים?קשיםחוליםמבחינתגל.

בעשרותמטפליםבאיכילובאנחנורגיל
לאהראשון׳ב׳גליום.בכלמונשמיםחולים

הכרנולאאנחנולהיפר,מונשמים.חוליםעשרותאצלנוהיו

עםפההיינובשיאהזו.מהבחינהבחיינושקטהכךכלתקופה

בשיאהיובארץהחוליםבתיכשבכלמונשמים,חולים13־14

פהיהיוהסררשבלילזהעלריבתהתחזיותמונשמים.כ־041

יומיים.כעבורמונשמיםו־003באיכילוברקמונשמים100

היוהמדינה.בכלהמגפהבשיאהזהלמספרהגענולאאנחנו

מונשםהיהברמב"םמונשם.חולהאףראושלאחוליםבתי

איזהעליודעתלאאניאזהקורונה.תקופהאורךלכלאחד

ערוכיםאנחנומקרהובכלהיהלאראשוןגלמדברים.גל

יבוא".אםומוכנים

למשיחמחכים

הקורונה.מתקופתהיציאהכנקודתחיסוןעלמדבריםכולם
שעובדותמחקרקבוצותמאורלהרבהמופנותציפיותהרבה

כדיאדיריםמשאביםומשקיעותחיסוניםפיתוחעלכיום

החיסוניםפרויקטעלכתבה)ראוהזמניםלוחותאתלצמצם

כששלושאבל,.(44בעמ׳סייזרהתרופותחברתשל
במידתפעריםמתגליםלדעתן,נשאלותהוותיקותהרופאות

האופטימיות.

Hill 'D11Dתקופה24/7לעבודנורא"קשה: "קש
אניהיוםממושכת.מלחמהזאתארוכה,כךכל

תחושותפתאום,לפחדהתחילושאנשיםמגלה

איתישעובדיםאנשיםקודם.זיהיתישלא

עצמם"עללפחדממשמתחילים



צילום:
יוסי

אלמי

שכלבשום
איכילובהחוליםבביתבוצעהשנהתחילת

גידוללצריבתבארץמסוגוראשוןניתוח

אתל"זר.קרןבאמצעותמטופלשלבמוחו

שטראנט,עיד1ב"רביצעהדופןיוצאהניתוח

בביתתפקודיתלנוירוכירורגיההיחידהמנהל

מנהלסגניתגרנסמן,רחליד"רעםיחדהחולים,

הנוירוכירורגית.המחלקה

משלבמוחייםבגידוליםהמקובלהטיפול

המצריכההגידול,שלווירוכירורגיתכריתה

אונקולוגייםוטיפוליםהגולגולת,פתיחתאת

החדשה,השיטהוכימותרפיה.בקרינה

נמסוכנתפולשניתבאיכילנב,רקכיוםשמבוצעת

זמןאתמאודמצמצמתוכןפחות,הרבה

לתפקדחוזרהמנותחלמעשה,ההתאוששות.
הניתוח.למחרתכברמלאבאופן

צריבהמאפשרתהחדשנית"הטכנולנגיה

בגישההמוח,בעומקמוקדיםשלבלייזר

מספרשלזעירקידוחחורדרךפולשניתזעיר

סריקתמשלבתהפעולהבגולגולת.מילימטרים

שלאמתבזמןבקרההמאפשרתמתקדמת,

שלמדויקתבקרהתוךבמוח,הנצרבהאזורגודל

לשמורניתןזובצורהבגידול.הטמפרטורהעליית

הצריבה",לאזורסמוכיםמוחייםאזוריםעל
מורכביםבניתוחים"מדוברשטראוס.ד"רמסביר

קפדנית".וטכניקהרבדיוקהדורשים
באיכילובבעברבוצעוכברזהמסוגטיפולים

דומהבדרךנצרבאצלםאפילפסיה,בחולי

להתקפיםהאחראיבמוחהאפילפטיהמרכז
למרהייחודיתהשיטהאתהאפילפטיים.

בהלהשתמשוהחלבחו"לשטראוסד"ר

שכברפריד,יצחקפרופעםיחדבארץ

בעולם.זהמסוגניתוחיםבעברביצע

שטראוס,ד"רביצעהיוםעד

לייזרניתוחי14,כשנתייםבמשך

ובחוליםאפילפסיהבחולי

"הפכנומוחיים.גידוליםעם

אירופיהדרכהלמרכז

מדטרוניקחברתשל

מבוצעים)שהניתוחים

מערכתבאמצעות

הלייזר.לניתוחישלה(

שמנתחיםהיאהמשמעות

שמעונייניםאירופה,מכל

בניתוחיםלהשתלם

להגיעאמוריםהאלו,

)ברגעלהשתלמותאלינו

תחלוף(".שהקורונה



Brand Voice

המוחות:מיטב

הנוירוכירורגיםבכירי

אחתגגקורתתחת
ומייעלומקצרמורכבים,למטופליםמענהנותןאסותאהחוליםבביתהמוחמערך
בסיסלניתוחימרכזתפקודית,לנוירוכירורגיהמרכזארוכיםאבחוןתהליכיעבורם

אתלקבללמטופלמאפשריםאלהכלמתקדםנמרץטיפולשלותמיכהגולגולת

עולמישםבעלימומחיםשלרב־תחומיצוותידיעלביותרהטובהטיפול

בתה.אתלנשקיכולהשלאמאםיותרמצמררסיפורין

כזהמקרההאם.אצלעזיםלכאביםגרםביניהןמגעכל.\1

המרכזמנהל,46לוי,מיכאלד"רשללפתחולאחרונההגיע

אסותא.החוליםבביתתפקודיתלנוירוכירורגיההרב־תחומ׳

אדישנשארלאובעולם,בארץעשירניסיוןבעללוי,ד"ר

שבכלסר"ה,אםלחייה,ה־04בשנותבאישה"מדוברלמצוקה.

מהבעקבותמכאב,צורחתהיתהביתהאתלנשקשרצתהפעם

ומוסיף:מתארהואמתחשמלת",שהיאכתחושהתיארהשהיא
מההמשולש׳׳העצבמתסמונתסובלתשהיאהיתה"האבחנה

האדם".בגוףביותרהעזככאבשמוגדר

היחידהמקוםהואשבניהולותפקודיתלנוירוכירורגיההמרכז

העצביםאזור׳שלצריבהידיעלזובתסמונתהמטפלבארץ

עדרגישה,אלקטרודהשלמתקדםניווטבאמצעותהפגועים

וקבלתהעצבייםהאותותניטורכדיתוךהעצבים,צומתלנקודת
מלאה.בערותהמטופלשלישירהתגובה

הקשרופתאוםחלףהכאבההליך,מביצועשנהכחצי"לאחר
בהתרגשות.לויד"רמספרהשתפר",התינוקתעםהאםשל

לשחזראולשמרהואהתפקודיתהנוירוכירורגיהשל"עודה

iff*

לויד"ר
באדיבותצילום:

המצולם

הקוגניטיבי,,בתחוםהתנועהבתחוםשנפגעו:יומיומייםתפקודים

לוי,ד"ראומרהעבודה","מאופיושד.שונותאינטראקציות
רב־צוות׳.פעולהשיתוף"מתחייב

אנחנותפקודית,בנוירוכירורגיהשלנוההתמחות"במסגרת

שלאקשותאפילפסיותמטופלים:קבוצותבשלושנוגעים

פרקינסון,כמותנועההפרעותתרופתי;לטיפולמגיבות
אוהגפייםשלרצוניותלא)תנועותודיסטוניהראשונירעד

מיגרנות.כמושוניםמסוגיםעמידיםוכאביםהצוואר(;של

נוירוכירורגים,מהתחומים:אחדבכלבמומחיםעטוףהמטופל

מהתחוםאנשים,petאנשי,mriאנשינוירופסיכולוגים,

מתאמת".ואחותEEGטכנאיהמחקרי,

ן־FMR1, pettdשמורכבפאזלמרכיביםאנחנופעמים"הרבה

EEG

$1ST$ןEEG$1ST$

$2ND$ןEEG$2ND$תמיד"אניומוסיף:לויד"רמסבירהערפל",אתלפזרבכדי

ימיןבצדהיאשהאפילפסיהאומריםאנחנו׳אםלמטופליםאומר
שאנחנוהבירוריםשלהמטרהאזמאוד,גדולאזורשזההמוח,של

מדויקשיותרכמהיהיהשהטיפוללנקודה.כתםלהפוךהיאעושים
הכנהבעבודתדוגלאניאבלנוירוכירורג,אניפולשני.שפחותוכמה

הפולשנות"׳.לרמתהפוךביחסיעלהבהשהדיוקכזומדויקת,

השלביםשלושתשיטת
ממעטפתהמטופלשמקבלוהמדויקהמהירהמענהאת

ובמטרה, ובOne StopShopoבאסותאמתאריםהזוהמומחים

"חוד׳מודלבמרכזפיתחווהטיפולהאבחוןהליךאתלייעל

דרךהראשונית,הבירורממרפאתהחלהשלבים:שלושתשיטת
והמעקב.הטיפוליהאשפוזועדהאבחוניהאשפוז

שהתרחשהדוגמהבאמצעותלויד"רמדגיםהמודל"שוםאת

לנוירוכירורגיהלמרכזמגיע"כשמטופללוי:ד"ר

אבחוןתהליךלולבצעמספיקיםאנחנותפקודית

חצילוקחשהיהמהומרוכז,שלםביוםמקיף

אחרישבועותשלושהאחרים.במקומותשנה

חודשייםותוךהניתוח,אחרילהיותיכולכברהוא

שנה"חצילוקחהיהאחרשבמקוםתהליךנגמר



רב־צוותיתמרפאהלנויש"בפרקינסוןבמרכז.לאחרונה

נוירולוג,מקצוע:אנשישלושההמטופליםפוגשיםשםראשונית

המטופלמקבלהראשוניבבירורכברונוירופסיכולוג.נוירוכירורג

לו.לעזוריכולהמוח׳קוצבשהשתלתחושבהצוותהאםתשובה

אבחוןביצענולאחרונהאבחוני.לאשפוזמוזמןהואכן,"אם

הןאחדכשביוםמפרקינסוןהסובלותמטופלותשתיעבור

פסיכולוגיתהערכהתרופות,ובליעםנוירולוגיתמרפאהעברו

,i ct, ctמלאה:בהרדמההדמיהובדיקת pet־mri. כשמטופל

לולבצעמספיקיםאנחנותפקודיתלנוירוכירורגיהלמרכזמגיע

שנהחצילוקחשהיהמהומרוכז,שלםביוםמקיףאבחוןתהליך

להיותיכולכברהואאחרישבועותשלושהאחרים.במקומות

היהאחרשבמקוםתהליךנגמרחודשייםותוךהניתוח,אחרי

שנה.חצילוקח

מוח׳קוצבלהשתלתשמתאימיםמהמטופליםגדול"חלק

המכשוליםומסלולקשים,חוליםהםלניתוח.בסוףמגיעיםלא

אותםמייאשהשוניםהחוליםבתיביןעובריםשהמטופלים

לוי.ד"רמסביראותם",ושובר

נטו"טיפולית"עבודה

היאבאסותא,המוחמערךשלוהמשמעותיתהשנייההצלע

סרג"פרופ׳שמנהלגולגולתובסיסמוחראש,לניתוחיהמרכז

ספקטור,26.

שנה30מתוכןשנה,40במשךבנוירוכירורגיהעוסקהוא

קצתעבדהדסה,החוליםבביתבילהמרביתןאתבישראל.

שינוילעשותהחליטלחייוהשביעיהעשורולקראתבאיכילוב

יתרונותבעלואףהדומה,באסותאהמוחמערךבהקמתוסייע

הציבורית.ברפואההקיימיםשכאלהמערכיםפניעלמסוימים

שפיריםגידוליםלהוצאתהםבמרכזהשכיחיםהניתוחיםאחד

שמבצעהניתוחיםהמוח.לגזעשצמודיםהגולגולתבסיסבאזור

מיקרו־כירורגיתטכניקהדורשיםמאוד,מורכביםהםהמרכז

עדחמשאורךשליממוצע"ניתוחארוך.זמןלוקחיםולעיתים

חמשאועשרשללאוררמגיעיםניתוחיםמעטולאשעות,שש

לאוכךהאף,דרךעושיםאנחנומהניתוחיםחלקשעות.עשרה

ספקטור.פרופ׳מסבירהגולגולת",אתפותחים

ניתןהאםהיאממטופליםמקבלשאנישכיחההכי"השאלה

וגאהספקטור,פרופ׳אומרבאסותא",מורכבכזהניתוחלבצע

הכירורג"םהחוליםמבתיאחדהואשאסותאלהםלהסביר

מיוןמחזיקציבוריחולים"ביתבתחום.בניתוחיםהפעילים

בביתלרופאדימומים.טראומה,מקרימקבלפעיל,מאוד

סטודנטים,ללמדאחרות:התחייבויותהרבהישציבוריחולים

אחרים.אילוציםהרבהישרפואי.תיאוםישיבותמתמחים,

לנושישהרבלנסיוןמעברנטו.טיפוליתעבודהזובאסותא

וליוויאיש׳קשרלייצרבאפשרותגםגאהאנילמטופל,להציע

השיקוםתקופתכללאורךגםמשפחתו,ובניהמטופלשלצמוד

אצלנוהטיפוליםשכלהואנוסףמובהקיתרוןפשוטה.הלא

אחת".גגקורתתחתנמצאים

24/7מומחים
נוירוכירורגיתבדוסה,נוריתד"רעובדתספקטורפרופ׳עםיחד

בשגרתוהןהניתוחבחדרהןימינו,כידשמשמשתמומחית

לאהוא"נוירוכירורגיההחולים.שלהיומיומיוהניהולהטיפול

הפעולהשיתוףעלומסבירספקטורפרופ׳אומרסולו",מקצוע

לאהבותמומחההאף־אוזן־גרון,בתחוםקולגותעםההדוק

שלהשניהחלקשלותמיכהצווארלראשמומחהעיניים,

תפקודית.לנוירוכירורגיההמרכזהמערך

קפקטורפרום׳
טודדקרניצילום:

הרבלנסיון"מעברספקטור:פרופ'

גםגאהאנילמטופל,להציעלנושיש

צמודוליוויאישיקשרלייצרבאפשרות

לאורךגםמשפחתו,ובניהמטופלשל

פשוטה"הלאהשיקוםתקופתכל

מומחהמצו"ן,להיותיכול"הרופאספקטור,פרופ׳שללדבריו

חוליםוביתמאחוריושעומדשלםמערךבליאבלבתחומו,עולמי

מספיק.לאזההנדרשים,המשאביםכלאתלרשותושמעמיד

בחדרישליהמטופליםאתלנתחהאפשרותאתל׳שיששמחאני

שאנייודעואניבינלאומית,ברמהשמצויריםבאסותאהניתוח

מהטוביםנמרץטיפולמערךלרשותישעומדשקטלהיותיכול

לפניו".הולךששמוסגלערןד"רשלבראשותובארץ,ביותר

פרכוסיםאפשריים:סיבוכיםגםבחיקוטומןכירורגיהליך"כל

דם,כליסתימתשצריך,כפימתעוררשלאחולהניתוח,לאחר

היחידהחוליםביתהוא"אסותאמוסיף:לויד"רועוד".בצקות,

בטיחותיזהנמרץ.טיפולבתוךEEGוידאוחדריהכוללבארץ

שעותבכלמענהכוללשלנוהנמרץהטיפולהמטופל.עבורמאוד

מתמחים".רקולאמומחיםרופאיםידיעלרקוהלילההיום

בשטח,אותותיהאתנותנתוהמקצועיתהקשההעבודה

אתלשפראומטופלשלח"ואתלהצילשמצליחניתוחוכל

למשל,כךרב.סיפוקלצוותמסבמשמעותיבאופןח"ואיכות

בן"מטופלרבה.בהצלחההסתייםלאחרונהשהתבצעניתוח

קצתהיד,שלהרגל,שלקלותהירדמויותפעםמדיהרגיש35

פנה"הואספקטור.פרופ׳מספרבהליכה",והפרעותחולשה

לוגילושםראשMRttואח"כל־־דסאותוהפנהזהלנוירולוג,

בעררלקחהגידוללהסרתשעשינוניתוחהמוח.בגזעגידול

שהניטורלא־רגילתהליךהיההניתוחבמהלךשעות.שש

הגידולשלההפרדהאחרימיידישיפורהראההנויררפיזיולוג׳

טוב,הרגישהניתוח,לאחרמידהתעוררהמטופלהמוח.מגזע

הלךימיםחמישהשלאשפוזואחרינמרץ,בטיפוללילההעביר

שיקום".במחלקתצורךללארגליועלהביתה



יותררחוק

יותרמהר

יותרחכם

דריסתלהשיגהחלהכברהדיגיטליתהרפואה

החלווהמטופליםהחולים,ובבתיבקופותרגל

הקורונההגיעהאזאבללאטלאטלהתרגל

לאורךלהתרחשאמורשהיהההרגליםושינוי
שדחףואינטנסיביקצרלתהליךהפךשנים

המיינסטריםללבהחדשותהטכנולוגיותאת

לאכברשלנוהרפואהשירותילכולנו:והבהיר

הדבראותוייראו

בלובשטייןאלעד

מביתומהבית.יצאלא(47)שאולשרןחודשיםארבעהבר

המוצרכמנהללשמשממשיךהואניו־ג׳רזי,שבפרברי

לאבחוןמלאכותיתבינהאפליקצייתK-Heaithשל
שבמנהטןהחברהבמשרדיהקורונה,בעקבותמחלות.
מהעירלצאת"החלטנוהעובדים.30מביןאישנותרלא

מספרהואבאמת",נסגרהשהעירלפניוחצישבוע

מאפרילנחזור.מתייודעיםלאעודואנחנוחזרנולא"מאזומוסיף:לפודבס

בחיי".חוויתישאנימשהוהיהלאזהקשה.מאודכאןהיהמאיאמצעועד

,(Taboola)מייסדסינכולדהאדםחבריושלושתעםיחדייסדשאול
ישהיוםשנים.כארבעלפניהחברהאתרוטוישראל)המנכ"ל(בלוךאלון

השלימהפברוארבחודשהתקנות.מיליון3.7מעלשלהםלאפליקציה
האמריקנית14Wקרןבהובלתדולרמיליון48שלגיוס

ומנגרוב® מיליוןלכ־001שלההכוללהגיוסיםסכוםאתשהביאמההישראלית,
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שעברהבשנהאתהכניסוהאלההמרשימיםהנתוניםדולר.
50לדירוג A150המבטיחותהמלאכותיתהבינהחברות

באדה"ב.הפועלות

מרחוק(רפואהשל)טכנולוגיותטלרפואהביןהזההחיבור
דו"חפיעלמנצח.שילובהואמלאכותיתבינהשלויכולות

Up NationNationשל Central־Start, הרפואהתחוםאתשבחןש

חברותכ־005כאןפעלוהחולפתבשנהבישראל,הדיגיטלית

ו־%57מלאכותית,בבינהמשתמשותמהן40%מהתחום.

היו2019בשנתכספיםשגייסומאלו

וכלמלאכותית.בינהמבוססותחברות
נכנסהשהקורונהלפניעודהיהזה

עצומה.דחיפהלתחוםוהעניקהלחיינו

בתקופתארבעהפיגדל"הכל

נוראקרה"זהשאול.מודההקורונה",

אףלגדול.וממשיךנשארוזהמהר
מאודאנחנואבלזה,אתתכנןלאאחד

הזה".מהדברנהנינו

כ־%09לזהותיודעתשלהמערכת

רופאאלללכתלנושגורמיםמהסיבות

מציגההיאהחולים.לביתאוהמשפחה

מפורטותשאלותשלשורהלמשתמש

לנתוניםגםכמולתשובות,ובהתאם
ופרמטריםמשקלגיל,כמואחרים

האבחנהאתמציגההיאנוספים

אצללייצרהיא"החוכמההאפשרית.
שלהבנהדקותשלושבתוךהמשתמש
שאול.אומרלו",להיותיכולמה

לומדת",מערכתהיאשלנו"המערכת
אתלבנות"התחלנומוסיף.הוא

ניתוחישראלית,מדאטהשלנוהדאטה

ואנונימיותרפואיותאינטראקציות

20לאורךשנאספהמכבימבוטחישל

שלמיליוניםכברלנוישהיוםשנה.
.Kעםאינטראקציהשעשומשתמשים

בצורהבאינפורמציהמשתמשיםאנחנו

אתלזהותניתןשלאככהאנונימית,

המטופלים".

משליםמוצרגםישלחברה

רופאעםלצ׳וטטניתןובאמצעותו

האוטומטי.מהאבחוןדקות15לאחר

כברהזהמהשירותנהניםמכביחברי

השירותבארה"בואילובמרפאות,הקבלהשעותלאחרהיום,

מנוידמיתמורתאוחד־פעמיתשלוםשלבמודלניתן

חודשיים.

כברהואהמשתמשעםמתכתבשכשהרופאהוא"היופי

שואלהואההיסטוריה,אתהסימפטומים,אתהכלאתרואה
שלנוהרופאיםמזה.לומדתהזמןכלKnשאלותכמהעוד
אליושתישלחתרופהלמשתמשנותניםהכל:עושיםבארה"ב

שעותכמהאחריאליווחוזריםבמעקבאותושמיםהביתה,
לבדיקותאותולשלוחיכוליםהידרדר,המצבאםלראות

הביתה".אחותאליולשלוחגםהקרובובעתידמעבדה,

פאניקהבלי
ועדהקורונה,משברבתחילתממששירותאת"השקנו
וסגרוהתסמיניםשאלוןאתמילאומשתמשיםאלףכ־52כה

ראשעוזרדוידוביץ׳,רונןאומררופא",עםבהתכתבותמעגל

לדבריו,במכבי.K־Hea1thפרויקטומנהלהבריאותחטיבת
,20־40בניהםמהמשתמשיםכ־%07
להתכתברביםבמקריםמעדיפיםוהם

אתמנגישה"האפליקציהלדבר.במקום

וגםהפריפריה,לתושביגםהרפואה

שביעותמסקרישמיעה.לקוייעבור

וגםהמבוטחיםשגםעולהשערכנורצון

מהשירות".מרוציםמאודהרופאים

שהאפליקציהבזהירותמעריךשאול
חשדשלמקריםאלפיבעשרותטיפלה

שכמההיתהשלנו"המטרהלקורונה.

החולים.לבתייגיעומשתמשיםשפחות

שאלון,באמצעותזהאתעשינו
הבריאותמשרדשלמהשאלוןשלהבדיל

אתכיווןמידעלהוציארצהשרק

אםהתריעההאפליקציההמשתמש.

צריךהמשתמשהתסמיניםסמךעל
לרופא.להתקשראולמיון,ללכת

אנשים.למייןהיכולתאתיצרנובגדול,

חשבאלרגיהעםאדםכלבהתחלה

המערכתבאמצעותקורונה.לושיש

אוטומטיתבצורההצלחנושלנו

שלאאיפההפאניקהרמתאתלהוריד
שלאוטומציהשיצרנותוךצריך,היה

מערכותקרסובארה"בהרופא.עבודת

רקכללבדרךאםהטלפון.דרךרפואה
לשירותימתקשריםמהאוכלוסייה3%

לדבררצו10%פתאוםמרחוק,רפואה

היכולתאתיצרנואנחנורופא.עם
דווקאשלאורפואהלצרוךאנשיםשל
אנושי".רופאעלמבוססת

אביבבתלשלהפיתוחבמרכז

הניסיוןלצדעובדים.כמאהעובדים
קורונהמקריאלפיעשרותלנתח

להיכנסבניסיוןגםבחברהעסוקיםתובנות,מהןולהפיק
ובעודבמקסיקוהשירותהושקאלהבימיםנוספות.למדינות
בחברהעובדיםבנוסף,באינדונזיה.גםיושקהואחודשיםכמה

הפעולהשיתוףולצרגדולים,גופיםעםפעולהשיתופיעל
חברתעםאסטרטגיפעולהשיתוףגםקייםמכבי,עםהמקומי

ביטוחהמציעה,Anthemבארה"בבגודלההשנייההביטוח

משתמשיםהחברהמבוטחימיליוןכ־04לעובדים.רפואי

טיפוללהמשךשפוניםלפניראשונירפואיכגורםבאפליקציה
רפואי.

כללבדרך"אםשאול:רן

מהאוכלוסייה3%רק

לשירותימתקשרים

פתאוםמרחוק,רפואה

רופא.עםלדבררצו10%

היכולתאתיצרנואנחנו

רפואהלצרוךשלאנשים

עלמבוססתדווקאשלאו
אנושי"רופא



השתן",בדרכידלקתלגילויהערכות
בחברה.השיווקסמנכ"לגיל,איתיאומר

וגםהרופאיםגםהקורונה"בתקופת

בנחיצותיותרלהאמיןהחלוהאחיות

הגעתאתלצמצםכדיגםמרחוק.הבדיקה
הקורונה,בזמןלמרפאותההרותהנשים
אומרתויעיל",עוברשזהמצאווגם

בכללית.סיעודאגףראשקיי,כלנית
הקורונה,לפניעורשלנו,"האסטרטגיה
המועדף.הטיפוליהמרחבהואשהביתהיא

זה".אתהאיצהרקהקורונה

לקליניקהמתמטיקה
שטות",עלאיבדתישליאמא"את
סרטןחולתהיתה"היאסלומון.גלאומר
האונקולוגית,במחלקהמקוםהיהולא
לאשםפנימית.במחלקהאותהשמואז
שיצרולחץפצעימפתחתשהיאלבשמו

להיפרדהספקתיולאמערכתי,רבזיהום
מאבדיםשאנחנוהבנתיאזבכלל.ממנה

וחוסרמצומצמיםצוותיםישכיחולים

בציוד".

שותפועםיחדסלומוןייסד2015בסוף

פלטפורמתClewאתפיינסאביגדור
וזיהויחוליםלניטורמלאכותיתבינה

הרפואיבמצבםהידרדרותשלמוקדם

בקרהמחדרנמרץ.טיפולביחידות

לתעדףהמערכתמאפשרתמרוחק
להידרדרצפוישמצבםחוליםשלטיפול

מונעתהיאובמקבילהקרובות,בשעות
לחוליםהרפואיהצוותשלהחשיפהאת

מדבקים.
בארה"ב.החברהמרכזתפעילותהאת

האשפוזזמןאתלייעלמצליחיםהם,Clewoטועניםשם,

משברפרוץלאחרהחולים.בתישלהרווחיותאתולשפר

מחלקות(11)שיבאהחוליםלבתיבחברהלסייעהחלוהקורונה
כדיהחברהלאנשינדרשווחצישבועייםמחלקות(.4)ואיכילוב

תשתיתאתולהקיםההאטהמאגריאלהרפואי,לציודלהתחבר

סלומון.אומרפשוט",לאאתגרהיה"זההבקרה.לחדרהשידור
אבלאיטיים,מאודארגוניםהםחוליםבתיכתיקונם"בימים
המחלהכימטורפיםכמולרוץצריכיםשאנחנוהבינוכולם
מתפשטת".

הכליםאחדטייטו.
שנכנסוהראשונים

יח"צצילום:tg;לשימוש

המרכזיהגלםחומרכימסבירסלומון

היחיד"המקוםהדאטה.הואהחברהשל

ברזולוציהמתועדתהאטהשמצאתי
טיפולמחלקותאלהגבוההמאוד

שםדווקאנמצאהמידעעושרנמרץ.

כישםמאושפזשהחולההעובדהמתוך

חייםבסכנתהואטוב,לאהקלינימצבו

כמואליו,שמחוברהציודכלאמתית.

מלברועוד,ecmoהנשמה,מכונות

בחיים,האדםאתשומרשהואהעובדה
כשמכונתהאטה.מאודהרבהמייצרהוא

מייצרתגםהיאאדםמנשימהההנשמה

ההנשמה,נפחההנשמה,לחץכמודאטה
שהיאהאטההמוןועודההנשמהשיטת

המוניטורגםכךשלנו.הגלםחומר

שבינהחתיכותהמוןאלהאחר.ומכשור

אנחנותוכנות.מהןמייצרתמלאכותית

מתוךהקליניקהאתלהסבירמנסים

כימהר,לקרותחייבהכלהמתמטיקה.

הזמן".נגדנלחםאנינמרץבטיפול
בטיפוללנועזרהמאוד"המערכת

מגבלתהיתהכיקורונהנמרץ

ביכולתסייעהוגםהצוותשלמיגון

חייםפרופ׳אומרההחלטות",קבלת

בביתההרדמהמערךמנהלברקנשטט,

אהבנו"מאודהשומר.תלשיבאהחולים

וזההבקרהלוחשלהוויזואליותאת

שלהרפואימצבובהבנתרבזמןקיצר
אחדבמקוםמוצגהיההכלחולה.כל

העיניים".מול

ברקנשטט,פרופ׳לדבריזאת,עםיחד
נזהרוClewשלהמרכזיתביכולת

זה.בשלבמלהשתמשהרופאים

העדפנוסיבוכיםשלהניבוי"באלגוריתם
ההאטהאתתיקפולאהחברהשאנשימשוםלהשתמש,שלא

לאהסיבוכיםניבוישיכולותופחדנוקורונה,חוליעלשלהם
נתקלנוקורונה.בשלהידרדרותשלבמקרהמדויקותתהיינה
פוטנציאלמצאנופהאבלהקורונה,במהלךטכנולוגיותבהרבה
אחרות".מחלקותעבורבעתידהמערכתשלבהכנסהגםגדול

שימושאישורמנתניה,שפועלת,Clew^הוענקלאחרונה

"למכורלהתחיללהשמאשרמה,fda^מטעםחירוםלזמני
בבתילהתקיןהואהרעיוןסלומון.זאתשמכנהכפימיטות",

חוליםשלהשהותאתלקצרשיאפשרומערכותבארה"בחולים
ומשאבים.כסףהחוליםלבתייחסכווכךבאשפוז,

הגיוסכשבסבבדולר,מיליון20.5החברהגייסהכהעד

ו־באירופה,הגדולהרפואיהמבטחReiyensבלטוהאחרון

K1inikum־Rhon

$1ST$וK1inikumRhon$1ST$

$2ND$וK1inikumRhon$2ND$מאשרסלומוןבגרמניה.חוליםבתירשת

באירופה.גםלפעילותלהיכנסהחברהשבכוונת

רואיםאנחנוסלומון.אומרגדול",כלכליפוטנציאל"זה

ובציודבתרופותבעיקרממוקדתהיתההמסורתיתשהתעשייה

עולםפותחהדיגיטליתהרפואהשתחוםחושבאנירפואי.
לתחום,להיכנסלחברותהזדמנויותחלוןמייצרזהקטן.לא
הרפואה".לשירותטכנולוגיהולהביאלהשקיע,

"המקוםסלומון:גל
ראשהשמצאתיהיחיד

מאודברזולוציהמתועדת

מחלקותאלהגבוהה
שיפולנמרץ.כשמכונת
אדםמנשימהההנשמה

דאשהמייצרתגםהיא

נפחההנשמה,לחץכמו

ההנשמהשישתההנשמה,

שהיאדאשההמוןועוד

שלנו"הגלםחומר



Healthy.io.במקלוןהגווניםאתלפענחיודעתהאפליקציה

יח"צצילום:החוליםלקופתהתוצאותאתולשלוחהבדיקה

שלכזהסוגעלהמיידיתהביקורת

בענייןשמדוברהיארפואימענה

כאןעוסקיםהכל,אחרימסוכן

יהיהאנושישרופאמבליאדםבחיי

הראשוני.בשלבלפחותמעורב,

"אפשרהזו.הטענהאתהודףשאול

"אניאומר,הואזה",אתלטעון

לאהאפליקציהאחרת.זהאתרואה

נותנתאלאלעשות,מהלךממליצה

טובותהחלטותלקבלשיעזרוכלים

שיקולמפעיליםאנשיםיותר.
ולכן,המצב.לפיומביניםדעת,
שלנולמערכתנכנסמשתמשאם

ישרבחזהכאבכמותסמיןובוחר

מצבזהבחזה׳כאבלואומרת

איתך,השיחהאתנמשיךחמור׳.

לטיפולהולכיםכמוךאנשיםאבל

רפואי".

מצרךהןK־Hea1thכמומערכות

ואכן,החולים.קופותבקרבמבוקש

החוליםקופותהאחרונותבשנים

לשיתופילהיכנסמרבותבארץ

טכנולוגיותחברותעםפעולה

בהורדתמסייעיםגםהאלההפעולהשיתופיהרפואה.מתחום

למבוטחים,השירותאיכותוהגברתתהליכיםקיצורהעומס,

ההגעהשבוהקורונה,בעידןחדשנות.שלתדמיתיוצרותוגם

טריוויאלי,לאלענייןהופכתהחולים,קופתאוהרופאאל

יותר.עודמשמעותייםהופכיםהטכנולוגייםהפתרונות

הואהחוליםבקופותלשימוששנכנסוהראשוניםהכליםאחד

Tytoחברתשלהטייטומכשיר Care,שנוסדההישראלית

שקייםהמכשיר,דולר.מיליון104מעלכהעדוגייסהב־2102

בדיקותלבצעמאפשרכללית,בריאותבשירותירקכיום

לב,קצבחום,בדיקותכמורופא,בהדרכתביתיותרפואיות

באופןהתוצאותאתמקבלהרופאועור.בטןאוזניים,גרון,

מיידי.

מביןהיהמשפחה,ברפואתמומחהרופאטור,אלוןד"ר

מצבתמונת

כשהזרעיםבסין,בטיולבדיוקהיואדירייהונתןשלההורים

נפלהיהונתןשלאימונזרעו.יותרמאוחרשיקיםלסטארט־אפ

להונגלטוסעליהוכיצלעותלהנשברוכיהיהוהחשדשם,

שלהטכנולוגיכיועץששימשיהונתן,בדיקות.לסדרתקונג

ה־ז׳סתוצאותאתשיצלםמאביוביקשפרם,שמעוןהנשיא

מהרופאיםאחדשלהאבחנהלו.וישלחהסמארטפוןבאמצעות

שלאהמליץוזההסינים,עמיתיושלמזושונההיתהפרסשל

אדיריבטיסה.לסיבוךמחששהקרוב,בזמןמטוסעלתעלה

אחדלכלשישהפופולריהמכשיראתלחפורשאפשרהבין

הסטארט־אפנולדוכךרפואית,באיכותלסורקבכיסמאיתנו

.Healthy.io
201ב־2אדיריהקיםהחברהאת עדגייסהוהיא3 ו

אתהחברהרכשהלאחרונהדולר.מיליון95כה

inuiשלההגדולותהמתחרותאחת Health

דולר.מיליוןתמורתהאמריקנית,

^Healthy.ioמוקדםלגילויביתיותערכות

הריוןלמעקבבדיקהערכותכליות,מחלתשל

מבוססיםכולםכרונייםפצעיםלניהולומערכת

מתקדמותיכולותועלהחכםהטלפוןמצלמתעל

כברמשתמשיםאלףכ־051מלאכותית.בינהשל

בריטניה,בישראל,החברה,בשירותיהשתמשו

ביפן.גםולאחרונההולנד,ארה"ב,

מכבי,החוליםקופותעםכרגעעובדים"אנו

בדיקהערכותדרכןומציעיםומאוחדת,כללית

אתגםכללית,שלובמקרההריון,למעקב

באמצעותשייעצובכלליתהראשונים:רופאים

נמכרומכשיריםאלףכ־02להערכתו,:מכשיר.

מההאחרונות,השניםבשלושהכללית:1מבוטחי

הילדיםהמשפחה,רופאיעלהעומסאתסהקל

המיון.חדריאוהלילהשירותילמוקדי׳הפניות

בביתלשבתהמטופלשלשהיכולתספק׳אין

כפתור־םשלושהעלבלחיצהעצמואת׳לבדוק

לשימוש,נכנסכשהמכשירדרך.פריצתהיא

והסתכלואותוהכירושלארופאיםהרבההיו

שהעלתההקורונה,עקומה.בעיןהשירותעל

,30%בלפחותבמכשירהשימושאתלהערכתי

השירות.עללהמליץרופאיםלאותםגרמה

שהאייפוןלמהערךשוותהזוהמהפכהמבחינתי

להיעלם".עומדלאזההסלולר.בתחוםעשה

יח"צצילום:שלהאפליקציה



Brand Voice

מקצוענות,קלינית,"מצוינות
ועוירותיותאכפתיות

החטיבה"עולהרוחזו
למטופלים24/7מקצוטימענהנותןלהט,גיאד"ואיכילוב,הרפואיבמרכזהכירורגיתהחטיבהמנהל
בעולם,המוביליםהרפואייםבמרכזיםוהתמחויותהכשרותבזכותמסוגה,יחידהבחטיבההארץ,מרחבי
אישיתמותאמתטיפוללתוכניתזוכהמטופלכללפיההוליסטיתטיפוליתואג׳נדהרב,ומחקריקליניניסיון

נכנסאיכילובהרפואיהמרכזשלהכירורגיתהחטיבה

בכירורופאמנתחלהט,גיאד"רחדש,מנהלבמרץב־1

המוביליםמהמרכזיםכאחדהחטיבהאתלהובילשימשיך

קיימיםשאינם"חוד"םשירותיםמעניקים"אנוובעולם.בארץ

שעובדלהט,ד"ראומרהפרטית",הרפואהבמערכתגם

ההתמחות.מתקופתעודשנה,מ־02למעלהכברבחטיבה

התמחההעברית,באוניברסיטהרפואהלמד,(51)להטד"ר

באחדעשהשלוהעלהתמחותואתהכירורגית,בחטיבה

MDבארה"בהמוביליםהסרטןממרכזי Anderson

מחקרכעמיתשנתייםבתתקופהלאחרביוסטון.

להתמקצעכדיחזהניתוחילמחלקתהמשיך
כמנתחועבדלישראלחזרב־9002ושט.בניתוחי

אונקולוגיתלכירורגיהביחידהבכירורופא
העשורבמהלךהיחידה.ניהולאתקיבלוב־2102

ושט-סרקומות,בניתוחירבניסיוןרכשהאחרון

לבלב.וניתוחיהצפקמחללגרורותכריתתקיבה,

מעבדתגםמנהלאניהקליניתלפעילות"בנוסף

תלבאוניברסיטתבכירכמרצהומשמשמחקר,

בהליכיםנמצאהואאלהבימיםאומר.הואאביב",

הפרופסורה.לקבלת

דגליכשעלהכירורגיתהחטיבהשללמנהלמוניתיבמרץ"ב־1

מטפלאניבההדרךאתהמאפייניםליבהערכישלושהחרוטים

החטיבה:שלהרוחגםוזובחולים,

לו.ומחוצהניתוחבחדרומקצוענותמצוינות.1

ולמקום.הצוות,בתוךלמטופלים,אכפתיות..2
ביותר.הגבוההברמהשרותיות.3

במערכתהניתנתלזוזההשירותלרמתלהגיעהיא"השאיפה

לשמחתיהחולים.ותמהילהתנאיםאףעלהפרטיתהרפואה

להיותשיכלורביםמחוליםחיוביםמאודפידבקיםמקבליםאנו

אלינו".להגיעובחרוהפרטיתבמערכתמטופלים

בחוליםלטיפוללהטד"רשמעניקהרבוהדגשמהריכוזחוץ

ובגידולהמתמחיםבטיפוחגםמשקיעהואהניתוח,ובחדר

לחשובמשתדלוביצירתיות,בתכנוןמאמין"אניהבא.הדור

מאמיןאניומערכים.אנשיםולקדםלבנותאיךהבא,הדברעל
דוגמהלה.ומחוצהבישראלומחקרייםקלינייםפעולהבשיתופי

מנתחישלהטרנס־אטלנטיתהקבוצההיאשכזהלפרויקט

22כוללתהקבוצהבהקמתה.שהשתתפתיtarpsסרקומה

ביניהםובאירופה,בארה"בבתחום,מוביליםרפואייםמרכזים

»?להטגיא

ירוש7נ7ג׳ניצילום:
איכילובדוברות

ואנימאדפעילההקבוצהקטרינג.סלואןוממוריאלהרווארד

בה.חבריםשאנחנוגאה

שוניםמתחומיםמומחיםריכוז

מקצועימענהמספקתבאיכילובהכירורגית"החטיבה

מאזורלחוליםוהטראומההדחופההכירורגיהבתחום24/7

עםטראומהמערך"לחטיבהלהט.ד"רמסביראביב",תל

ישאחריםחוליםבבתיבטראומה,התמחותתתבוגריכירורגים

ומקצועיגדולהצוותהיותר.לכלשנייםאוכללבדרך

הכירורגיהבתחוםפציעה.שלסוגבכללטפלוערוך

המנותחיםמהחוליםשלישכשניהאלקטיבית,

לאגןמחוץהארץמרחבימגיעיםבחטיבה
ניתוחיםעובריםמרביתםאביב,תלשלהניקוז

לפרוסקופית,פתוחה,בגישהלסרטןמורכבים
רביםבתחומיםהמצטברהניסיוןרובוטית.או

איתנוהעובדיםהשוניםובמכוניםבחטיבה

שירותיםמספרהולידומלאפעולהבשיתוף

הגדלנוהאחרונההשנהבמהלךלמשל,כך"חוד"ם.

עםהגידולכריתתהמשלביםהניתוחיםנפחאתמאוד

עםהמצויןהפעולהלשיתוףהודותמיידישדשחזור

הפלסטיקאים".
לאיכילובוייחודינוסףמענהמספקתהכירורגיתהחטיבה

הפועלותרקטוםוגידוליוקיבהושטלגידולימרפאותשתי

One Stopשלבמתכונת Shopבמפגשמקבלהמטופל. המ

טיפולתוכניתעבורושיתפרוואונקולוגכירורגעם"עוץאחד

האבחנה,עםהמטופליםאתמקבלים"אנואישית.מותאמת
מטפליםבמהירות,הבירוראתמשלימיםומרגיעים,מסבירים

אינוהמטופלהמעקב.בתקופתאחרי,שניםגםביחדומלווים

גםק"םשאינו"חוד׳שירותזהוומרפאות.מכוניםביןמטורטר

היחידה"בדומה,להט.ד"רלדבריהפרטית",הרפואהבמערכת

עםמשותפתמרפאהמפעילהוהרקטוםהגסהמעילניתוחי

הסובליםמורכביםבחוליםלטיפולבמוסדנוהגסטרומכוןרופאי

דלקתיות".מעיממחלות

השירותמבחינתשינוייםמספרגםבחטיבהערכובנוסף,

במחלקה,הקליטהטרםעודהמטופלליווילמשל,למטופלים.
עלמיוחדדגששימתאושחרורו,ולאחרבההשהייהכלבמשך

"אנחנובכיר.רופאידיעלומשפחתוהחולהשליומיומיעדכון

ונגיש".קצריעיל,שיהיהכךהתהליךאתמשפריםהזמןכל



Brand Voice

מקיףטיפולעלדגששם"אני
בחולים"ומולטי־דיסציפלינרי
ד"רמנהלבעולם,המוביליםהרפואייםמהמרכזיםבאחדכבדוניתוחיבהשתלותשהתמחהאחרי

ורב־תחומיתייחודיתטיפולגישתומובילאיכילוב,הרפואיבמרכזכבדלניתוחיהיחידהאתלובצקיניר

תחומיםממגווןמומחיםוצוותמורכביםניתוחיםבאמצעותהמטופליםשלההחלמהסיכויילמקסום

הרפואיהמרכזשלכבדלניתוחייחידה

עולמישםלבעלתנחשבתאיכילוב,

כליה,השתלותמתבצעותביחידהבתחומה.

פתולוג׳כירורגי,מצדמורכבתוהיאוכבדלבלב

נערכותביחידההפעילותבמסגרתונפרולוג׳.

לאחרזאתשונות,וגישותבשיטותהשתלות

הטיפולתוכניתוהתאמתהמטופלאבחון

תאריראושתרפאכזועבורו.ביותרהמתאימה

שניתן.ככלח"ואת

האחרונותבשני?נעשיםלמשל,כך,

מתורםההשתלותכמותאתלהגדילמאמצים

שלמכבדאונהכורתיםאנומורכב"בניתוחחי.

ומשתיליםמשפחה,קרובכללבדרךח׳,תורם

המזרחבמדינותשנהוגהשיטהזובמטופל.

מהמת,בתרומהבאיבריםהחוסרבשלהרחוק

במדינותתרבותיות,מסיבותמקובלת,שפחות

לובצק׳.ד"רמסבירהללו",

ביחידהדגשעליושמיםשאנחנונוסף"דגש

שסובליםבחוליםורב־תחומ׳מקיףטיפולהוא

אלינושמגיעיםחוליםעלמדוברהכבד.מסרטן

מציעיםואנוחולהכברהכבדהמקריםוברוב

לריפוישיביאוטיפוליםשלרחבמגווןלהם

טיפוליםגםכוללהמגווןח"ם.להארכתאו

לובצק׳.ד"ראומרמהכבד",חלקשלכריתותכמוכירורגיים

בדרךחולה,שהכבדמכיווןיותרמורכביםניתוחים"אלה

בהשתלה,הואהנוסףהטיפולהכבד.בשחמתמדוברכלל

לבצעניתןלאאךלרפאשניתןגידולשלבמקריםשתבוצע

בתנאיםהחולה.שלמצבובשלמהכבדחלקשלכריתה

מאוד".טוביםריפויטיכו"למטופליעניקזההנכונים

בתלת־ממדגם

הטכניון,שללרפואההספרביתבוגר,(47)לובצק׳ד"ר

בתקופתבאיכילובשלוהמקצועיתהדרךאתהחל

לתת׳יצאבהמשךכללית.לכירורגיהבמחלקהההתמחות

מהמרכזיםסיני,הרהרפואיבמרכזשנתייםשלהתמחות

וניתוחיבהשתלותהתמחהשםבעולם,המוביליםהרפואיים

בכירכרופאהחוליםבביתעבדהשלישיתבשנהכבד.

ומאזלארץחזר2014בשנתכבד.וניתוחילהשתלותביחידה

בכירכמרצהומשמשהכבד,ניתוחייחידתאתמנהלהוא

תל־אביב.באוניברסיטת

מימדהתלתמעבדתביחידה.חשובתפקידלטכנולוגיהגם

תלתמדו"קתהדמיהלייצרמסוגלתאיכילובחוליםבבית

הכבדשלדגםלהדפיסוגםהכבד,מרכיביכלשלמימדית

אשרדגםההדמיה,מאמצעיהמופקיםהנתוניםפ׳על

הכבדית.האנטומיהשליותרטובהוהמחשהבהבנהעוזר

מורכביםכבדניתוחיבתכנוןגםמאודעוזרתזוטכנולוגיה

כבד"ם.גידוליםעםבחולים

מרה"ודרכידםבכלימאודעשירמורכב,איברהינו"הכבד

הבנהמחייבתהכבדשל"כירורגיהלובצק׳,ד"רמסביר

בולטהנושאהכבד.שלעמוקהתלת־ממדיתאנטומית

לבצעמנתעלהנדרשיםמורכביםכבדבניתוחיבמיוחד

השתלה".לצורךח׳מתורםכבדאונתכריתת

מולטי־דיסציפלינריתטיפוליתבגישהדוגללובצק׳ד"ר

כבד,רופאיכירורגיים,בהשתתפותדיוניםשכוללת

עובדיםפולשנית,לרדיולוגיהמומחיםאונקולוגים,רדיולוגים,

הרב־תחומ׳,הטיפול"שיטהההשתלה.וצוותסוציאליים

הגידול,מצבהחולה,מצבשביןלשילובלהתייחסותהמוביל

אחדשלכלמכיווןמשמעותיתמאודהיאהכבד,ומצב

חולה,כלשלהטיפולבניהולחשובתפקידהצוותממרכיבי

ובוהמשותףבפורוםמתקבלותהטיפוליותההחלטותוכל

למטופל".מתאיםשהכיהטיפוליהמסלולעלמחליטים



Brand Voice

החטיבהאתלהוביל"שואף

בעולם"הטובההאורטופדית
הרפואיבמרכזהאורטופדיתחטיבתמנהלחורי,אמלד"רשלהמטרותאחת

שמגיע"מטופלאותה.ולתעדףהציבוריתהרפואהאתלקדםהיאאיכילוב,

הואאצלנוטוב.יותרטיפולמקבלהיההפרטיתשברפואהיגידלאלאיכילוב

ביותר"הגבוההברמההטיפוליתלחוויהיזכה

האורטופדיתהחטיבהאתלהפוךשואףחור׳אמל"ר

באורתופדיההמובילהארצילמרכזאיכילובהרפואיבמרכז

וגםלניסיוןחשיבותיש"ברפואהאורתופדית.טראומהוללימודי

שברשלשבמקרהרוצה"אניאומר.הואשמנתחים",לכמויות

גםביטוילידייבואזהאיכילוב.יחשובמטופלמורכבשבראו

בבתיאחרותמחלקותעםפעולהובשיתופימצוינותבמרכזי

ובעולם".הארץברחביחולים

העבריתבאוניברסיטה18בגילרפואהללמודהחל,(51)חור׳

בתוםהדסה.החוליםבביתהאורטופדיתבמחלקהוהתמחה

אורטופדיתבטראומהלהתמחות-עללטורנטוטסההתמחות

סביבשבריםואציטאבולום,אגןניתוחיעלמיוחדדגשעם

התמחהבנוסף,מרפק(.קרסול,)ברך,פרק"םותוךהפרקים

תחתונה.גפהשלפרקיםבהחלפותגם

החוליםבביתבכירכרופאועבדלישראלחזר2005בשנת

יחידתאתניהלתפקידובמסגרת.2020שנתעדהדסה,

שברבכלטיפולהיתר,ביןשכוללת,האורטופדיתהטראומה

קשיםשבריםעדומורכבותקשותתאונותגפיים,חבלתאו
חור׳ד"רצברבנוסף,רב־מערכת׳,פצועשלניהולוכן,אגן,של

ביצועהטיפול,שלביבכלמחשבמונחיתבכירורגיהרבניסיון

ניווטניתוחי,טרוםתכנוןתמונות,עיבודמתוחכמות,הדמיות

הניתוחוביצועממוחשבותניווטמערכותידיעלניתוחיתוך

מקסימלידיוקלצורךרובוטיותזרועותבאמצעותעצמו
הניתוחלאחרהערכותמבצעיםגם"אנחנוהתוצאות.ושיפור

ממוחשבים".ניתוחיםבאמצעותשיקוםתוכניותשלובניה

חיבורא׳שלבמקריםבטיפולומיומנותניסיוןצברחור׳ד"ר

כמוקריטי,עצםחסרובנושאהשבריםשללקויחיבוראו

מזיהוםשסבלאוהתאונהבזמןמהעצםחלקשאיבדבאדם

שלבמודליםשחקרתינושא"זהוהעצם.שלנרחבת!כריתה

הואזו",מורכבתלבעיהטוביםיותרפתרונותקבלתלצורךחיות

מסביר.

עולמישם

עבודתושנותבמהלךרביםמצוינותתחומיגםפיתחחור׳ד"ר

כףבשורששבריםהעליונה,הגפהשלשבריםאגן,שברי
רפואי.בחינוךועיסוקולעבודתובנוסףאלהכלובמרפק.היד

A0העולמיהארגוןשלהישראליהציפטראתמנהל"אני

Foundation,שלבסילבוסלחובההפכובארץשלושהקורסים

דיוןקבוצותמהרצאות,מורכבהקורסבאורטופדיה.המתמחים
חבראניבנוסף,מעשיות.והדרכותרפואיותמשימותומתרגול

ועלהחינוךתחוםעלאחראישםוגםהאורטופד׳האיגודבוועד

העשייהשלהדגלספינתשזוהישראליהאורטופד׳הכינוסניהול

באיגוד".

האורטופדיתהחטיבהאתחור׳ד"רמנהל2020משנתהחל

מחלקתבינהןמחלקות,שלושכוללת"החטיבהבאיכילוב.
הואעולמי",שםובעלתבארץהיחידהאונקולוגיתאורטופדיה

מצוינותיחידותעםההתמחויותכלאתבחטיבה"ישמתגאה.

שכוללתמפוארתלהיסטוריהבנוסףזאתתחומים.בהמון

להמשיךשואףאניעצמות.וגידוליפרקיםבהחלפותמובילות
לחטיבתאחתגגקורתתחתהיחידותכללאתולהובילבעשייה

ובעולם".בארץטובההכישתהיהמצוינות

אותהמציבאיכילובהרפואיבמרכזשמיקומההחטיבה,

רפואימרכזשללמעטפתזוכהאביב,תלמטרופוליןבמרכז

טכנולוגיותחדשנות,עםבישראלהכירורגיהתחוםאתשמוביל

מובניתאקדמיתיחידהגםוכוללתאדם,וכוחמתקדמות

בשנה.מאמריםעשרותשמוציאה



Brand Voice

מאפשרותהטכנולוגיות"ההתמחויות

יותר"טובלתפקדלמטופל
איכילוב,הרפואיבמרכזאונקולוגיתאורטופדיהמחלקתמנהלעוטרנהיים,אמירד"ר

בעולםומהמובילותבארץמסוגההיחידההמחלקה,שלייחודיותהעלמספר

איכילובהרפואיבמרכזאונקולוגיתהאורטופדיתמחלקה

שםלהשהקנהרבניסיוןמאזוצברהשנה30לפניהוקמה

בשלםהמובילותמהמחלקותלאחתנחשבתוהיאבינלאומי,

וטיפלהטווחארוכתבהיסטוריהמחזיקה"המחלקהזה.בתחום

שטרנה"ם,אמירד"ראומרשנה",30לאורךמטופליםבהמון

אונקולוגיתהאורטופדיהמחלקתזו"בנוסף,המחלקה.מנהל

ששסקיםבודדיםרופאיםאחריםחוליםבבתיישבארץ.היחידה

רפואיים,צוותיםמשאבים,עםשלמהמחלקהאיןאבלבתחום

מחלקה".שלוכוח
ידיעלשלהההכרההואבאיכילובהמחלקהאתמייחדששד"מה

מסבירארצית",אונקולוגיתאורטופדיהכמחלקתהבריאותמשרד

לאיזואומגוריולאזורקשרללאבארץ,מטופל"כלשטרנה"ם.ד"ר

במחלקה,אצלנוטיפוללקבלזכאימשתייך,הואחוליםקופת

הרפואייםבמרכזיםשהוכשרובכיריםרופאיםחמישהשלמצוות

ביותר".הטובההטיפולתוכניתאתעבורוובוניםבשלםהמובילים

גידוליםשלרחבבמגווןהעיסוקהואבתחוםהעיקריהקושי

זה"חודי.הואמטופלכלולכןנדיריםכולםגידולים,כ־06נדירים,

לכלומעקבטיפולתוכניתשלאישיתמותאמתקביעהמצריך

שלבצורהשבדים"אנחנובמחלקה.מקבלשהואומטופלמטופל

הרופאיםמ־5חוץאיכילוב.אתמייחדמאודוזהרב־תחומ׳צוות

שלנו,לתחום"שדתפתולוגיתהחוליםבביתישהמנתחים

בסרקומה,שמתמחיםאונקולוגיםבתחום,שעוסקיםרדיולוגים

המטופליםבילדיםבכימותרפיהשמטפליםהמטואונקולוגים3־1

כדייחדשעובדיםצוותאנשיכ־02שלקבוצההכלסךבמחלקה.

מקיימיםגםאנחנומטופל.לכלביותרהטובהפתרוןאתלתת

טיפוליתתוכניתאבחנה,לגיבושמשותפותשבועיותישיבות

בבתישקורהממהמשמשתיהבדלוזהזמןלאורךמשותףומעקב

אחרים".חולים

הניתוחיהדיוקשיפור

בכליםומחזיקהוטכנולוגיהמחקרמבחינתגםמובילההמחלקה

המחלקהובניתוחים.ההחלטותבקבלתהדיוקיכולתאתשמשפרים

מערכתשלבישראלוהבלעדיתהראשונההמ"שמתוהיאפיתחה

CTשישבורהסיכוימהמטופל,שלירךעצםשלחוזקהמאבחנת

"חודיתטכנולוגיהשבר;שימנעניתוחלבצעכדאיוהאםאותה

בעלתמדויקיםניתוחיםותכנוןממדתלתמערכתהיאנוספת

מספרביןחיבורלייצרגידול,לושישמטופלשלהדמיהלבחוןיכולת

עםיותרמדו"קתתמונהוליצור ,mri־mct־i ctכמוהדמיה,בדיקות

ומאפשריםמדו"קתניתוחתוכניתבוניםלפיההגידול,שלהגדרה

תוכניותהדפסתמאפשרתהיאבנוסףלמטופל.יותרטובתפקוד

ממד.תלתבמדפסתממתכתמשתליםאוהחיתוך

הגיעשנה,מ־02למעלהכבררופא,(48)שטרנה"םד"ר

ההתמחותבאמצעבאורטופדיה.והתמחהב־3002לאיכילוב

שלבתחום(WaWashington DC)בארה"במחקרלשנתעזב

שטרנהייםאמירד"ר

גטניומיריצילום:י-

ד1בר1תאינילוב

זהבתחוםשםבעלמומחהתחתועבדאונקולוגיתאורטופדיה

ההתמחותאתהשליםהמחקרמשנתכשחזרמאלוור.מרטין

(Toronto)לטורונטונסע2013־2010בשניםמכן,ולאחרבאיכילוב
סינימאונטהחוליםבבתיומחקרית,קליניתלהתמחות־על,

Mount SiMount Sinai)מרגרטופרינסס and PrincessMargaret)
סרטן.ניתוחיבתחוםבשלםהמוביליםמהמרכזים

(Jay wuJay wwunder)וונדרגי"תחתבטורונטועבודתובמסגרת
בכליםשמתמקדתבמעבדהעבדבתחום,עולמישםבעלמוביל

מערכתבפיתוחשותףוהיההניתוחיהדיוקלשיפורטכנולוגיים

החלפתבניתוחיהתמחהבנוסף,בניתוחים.לניווט"חודית

"ההתמחויותגדול.עצםחוסרשלבמקרהמורכבתמפרקים

יכולאניובזכותןבאיכילובלמחלקהההכשרהאתמשלימותהללו

אומר.הואהניתוח",לאחריותרטובלתפקדלמטופללאפשר

האורטופדיתהמחלקההשתלבב־3102,לארץשחזרלאחר

המחלקה,תחומיבכלהשסקבכירורופאכמנתחאונקולוגית

בעצמות,גרורותרכות,רקמותסרקומות,שלניתוחיםעלבדגש

תוכניותבנייתהקלינית,הפעילותבעצמות.אחריםוגידוליםסרטן

לבהםההחלמהבתהליךוהמעקבאישיתמותאמותטיפולים

המחלקה.פעילות

באגודותחברגםשטרנה"םד"רבמחלקה,לעבודתובמקביל

בשנהפעמייםנוסעאונקולוגיים,אורטופדיםשלבינלאומיות

תלבאוניברסיטתבכירמרצהבהם,ומציגבינלאומיםלכנסים

פרקיםוחיבררפואיתבעיתונותמאמריםמ־54יותרכתבאביב,

עשייהלשקףצריךקלינישמחקרמאמין"אניבתחום.בספרים

אליהן.ההגעהדרךואתהתוצאותאתנבחןובאמצעותהקלינית

עצמנוומשוויםבשלםהמובילותמביןכמחלקהעצמנורואיםאנו

ליד׳באזהבטורונטו.סינימאונטכמובשלםהמוביליםלמרכזים

מטופלבכלההתעמקותוהכשרתו,הרפואיהצוותבבחירתביטוי

מושלמת".בצורהההליךוביצועהניתוח,לקראתההכנהומטופל,



ציזיומים:
יוסי

אילוני,
דיאור
צור

2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

א1נק1ל1גיה
מרכזמנהליצחק,אביטלפרום׳

ננרסוןלאריד"רומכוןהריט׳גלגסי

סורוקההרפואיהמרכזלאונקולוגיה,

מרכזמנהלגיל,בר־סלעפרום׳

המרכזשולמית","ביתהסרטן

העמקהרפואי

המכוןמנהלאלברטו,גביווןפרופ׳

הרפואיהמרכזהאונקולוגי,

צדקשערי

מנהלסגןעופר,מרימסקיפר1פ'

היחידהמנהלהאונקולוגי,המערך

רכהורקמהשלדשללאונקולוגיה

אונקולוגית,מעקבמרפאתומנהל
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

אונקו־גינקולוגיה
גינקולוגיה(גם:)ראו

רופאהדליה,גלינסקי־צורףד"ד

השדשללאונקולוגיהביחידהבכירה

מרכזבגינקו־אונקולוגיה,ומומחית

בילינסוןהחוליםביתלסרטן,דוידוף

מנהלנזיחאי,מאירוביץד"ר

אונקולוגית,לגינקולוגיההיחידה
סורוקההרפואיהמרכז

מנהלתתמר,ספראפרופ׳

המערךהאונקרגינקולוגי,השירות

ת"אהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

)איכילוב(

היחידהמנהלתאורה,רוזנגרטןד"ר

גינקולוגית,לאונקולוגיה
צדקשעריהרפואיהמרכז

מנהלתרוני,פרומרשפיראד"ר

ורופאהלאונקו־גינקולוגיההשירות

לאימונו־למלבאוםאלהבמכון

אונקולוגיה

$TS1$לאימונואונקולוגיה$TS1$

$DN2$לאימונואונקולוגיה$DN2$,הרפואיהמרכזומלנומה

השומרתלשיבא

אורולוגיתאונקולוגיה

אורולוגיה(גם:)ראו

המערךמנהלרענן,ברגרפרום׳

גידוליתחוםעלואחראיהאונקולוגי

והערמונית,הכליההשתן,מערכת

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

יחידתמנהלתויטה,ניימןד"ר

דוידוף,במרכזהאונקולוגיהאשפוז
בילינסוןהחוליםבית

מומחהדניאל,קייזמןד"ר

היחידהמנהלמ"מלאונקולוגיה,

המערךלאורו־אונקולוגיה,

ת"אהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

)איכילוב(

היחידהמנהלאלי,רוזנבאוםד"ר

במרכזאורולוגיתלאונקולוגיה

בילינסוןהחוליםביתדוידוף,

וצווארראשגידולי

פהכירורגייתגרון;אוזןאףגם:)ראו

נוירוכירורגיה(נוירולוגיה;ולסת;

מומחיתאיריס,גלוקד"ר

מנהלתתומך,וטיפולבאונקולוגיה

גידוליעםבחוליםלטיפולהשירות

שיבאהרפואיהמרכזראש־צוואר,

השומרתל

ראש־יחידתמנהלבלאן,סאלסד"ר

צוואר

$TS1$ראשצוואר$TS1$

$DN2$ראשצוואר$DN2$המרכזהאונקולוגי,במערך

והמרכזפישמןע"שהאונקולוגי

המרכזראש־צוואר,למחלות

רמב"םהרפואי

מכוןמנהלאהרון,פופובצרפר1פ׳

הרפואיהמרכזלאונקולוגיה,שרת

כרםעיןהדסה

מנהלתצהלה,צוק־שינאד"ר

במערךלנוירו־אונקולוגיההיחידה

רמב"םהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

פליאציהבכאב;טיפול
כאב;ורפואתהרדמהגם:)ראו

שיקום(נוירולוגיה;

בפסיכו־מומחהשמעון,וייןד"ר

אונקולוגיה

$TS1$בפסיכואונקולוגיה$TS1$

$DN2$בפסיכואונקולוגיה$DN2$מנהלפליאטיבי,ובטיפול

אונקולוגיהבן־ברוך,נועהד"ר

דוידוף,במרכזהפליאטיביהשירות

בילינסוןהחוליםבית

היחידהמנהלנתן,צ׳רניפרופ׳

המרכזתומך,וטיפולאונקולוגילכאב

צדקשעריהרפואי

ברפואהמומחיתרתם,תלםד"ר

מנהלתמ"מובגריאטריה,פנימית

הכלליבאשפוזגריאטרישירות

המרפאהמנהלתפליאטיבית,ורפואה

סרטן,בחוליתומךלטיפול

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

עיכולמערכת
מנהלתאירית,בן־אהרוןפרופ׳

הרפואיהמרכזהאונקולוגי,המערך

רמב"ם

המערךמנהלבר1ך,ברנרפרופ׳

דוידוףמרכזומנהלהאונקולוגי

בילינסוןהחוליםביתלסרטן,

המערךמנהלסגניתרווית,גבעד"ר

ת"אהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

)איכילוב(

המרכזמנהלתאיילה,הוברטפרופ׳

המחלקההעיכול,במערכתלגידולים
הדסההרפואיהמרכזלאונקולוגיה,

כרםעין

המערךמנהלעידו,וולףפרופ'

ת"אהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

)איכילוב(

מנהלתעינת,שחם־שמואליד"ר

העיכולמערכתלגידוליהשירות

המרכזהאונקולוגית,במחלקה

השומרתלשיבאהרפואי

יחידתמנהלסלומון,שטמרפרופ׳

המכוןמנהלומ"מוסגןהמחקר

תוכניתעלאחראילאונקולוגיה,

טרובמןמרכזומנהלההתמחות

בילינסוןהחוליםביתלמחקר,

שדסרטן

כירורגיה(גם:)ראו

מנהלתנועה,בן־ברוךד"ר

המרכזהאונקולוגית,המחלקה

קפלןהרפואי

מומחהאמיר,זוננבליקד"ר

סרטןיחידתמנהלבאונקולוגיה,

המרכזהאונקולוגי,המערךהשד,

)איכילוב(ת"אהרפואי



אונקולוגיוולף,עידופרופ׳
תמר,יבלונסקי־פרץפרום׳

מנהלתלשעברבכירה,אונקנלוגית

ולשעברלאונקולוגיהשרתמכון

הדסההרפואיהמרכזהדסה,מנכ"ל

מנהלתרינת,ירושלמיפרום׳

מרכזהשד,שללאונקולוגיההיחידה

בילינסוןהחוליםביתדוידוף,

מנהלתלשעברדניאלה,כ"ץד"ר

במכוןוסרקומהשדממאירותשירות

שמירהחוליםביתשלהאונקולוגי

פרטיתמרפאהבעלתהרופא(,)אסף

אביבבתל

מנהלתשני,פאלוך־שמעוןד"ר

היחידהומנהלתהאונקולוגיהמערך

המרכזהשד,שללאונקולוגיה

צדקשעריהרפואי

המכוןמנהלתבלה,קאופמןפר1פ׳

ונשיאתהשדשללאונקולוגיה

הרפואיהמרכזהאונקולוגי,המערך

השומרתלשיבא

בכירורגיהמומחהערן,שרוןד"ר

שלאונקולוגיתוכירורגיהכללית,

השד,לבריאותהמרכזמנהלהשד,

בילינסוןהחוליםבית

רדיותרפיה

גרעינית(רפואהרדיולוגיה;גם:)ראו

היחידהראשאהרון,אלוןד"ר

ברדיותרפיהמתקדמותלטכנולוגיות

בילינסוןהחוליםביתדוידוף,במרכז

מנהלתאורית,גוטפלדד"ר

ת"אהרפואיהמרכזהקרינה,מכון

)איכילוב(

היחידהמנהלמרק,ויגודהד"ר

הדסההרפואיהמרכזלרדיותרפיה,

מומחהעמיחי,מאירוביץד"ר

ורפואהרדיותרפיהלאונקולוגיה,

לקרינההיחידהמנהלפנימית.

לאונקולוגיה,שרתמכוןממוקדת,
הדסההרפואיהמרכז

המכוןמנהלצבי,סיימוןפר1פ׳

המרכזאונקולוגית,לרדיותרפיה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלאייל,פניגפרופ׳

ביתדוידוף,במרכזלרדיותרפיה

בילינסוןהחולים

בכירקרינהרופארפאל,פפרד"ר

חוליםביתהאונקולוגי,המכוןומנהל

החיילרמתאסותא

מומחהאונקולוגבן,קורןפרופ׳

מחלקתמנהלברדיותרפיה,

הרפואיהמרכזרדיותרפיה,

צדקשערי

ריאות

ריאות(לב־חזה;כירורגיתגם:)ראו

המערךמנהלסגןיאיר,ברד"ר

סרטןתחוםומרכזהאונקולוגי

שיבאהרפואיהמרכזהריאה,

השומרתל

המכוןמנהלתמיה,גוטפרידד"ר

מאירהרפואיהמרכזהאונקולוגי,

בכירה,רופאהמריאנה,חלנרד"ר

המערךריאה,סרטןתחוםמרכזת

רמב"םהרפואיהמרכזהאונקולגי,

המרפאהמנהלתאלונה,זרד"ר

וסרקומותהחזהביתבגידולילטיפול

החוליםביתלסרטן,דוידוףבמרכז

בילינסון

בכיררופאחובב,נחושתןפרופ׳

המרכזלאונקולוגיה,במחלקה

הדסההרפואי

המערךמנהלניר,פלדפרופ׳

סורוקה,הרפואי,המרכזהאונקולוגי

לשעברריאות,בסרטןמומחה

באיגודהריאהסרטןתחוםיו"ר

הוועדהויו"רריאהלמחלותהאירופי

שלמוקדםלאבחוןהבינלאומית

הריאהסרטן

גרון;אוזןאףאורולוגיה;גם:ראו

הרדמההמטולוגיה;גניקולוגיה;

לב־כירורגייתכירורגיה;כאב;ורפואת

חזה;

$TS1$;לבחזה$TS1$

$DN2$;לבחזה$DN2$נוירולוגיה;ולסת;פהכירורגיית

רפואהריאות;רדיולוגיה;עיניים;

שיקוםגרעינית;



א1ר1ל1גיה

המערךמנהלג׳ק,בניאלפו־ופ'

רביןהרפואיהמרכזהאורולוגי,

מנהלנתן,עפרגפריתפר1פ׳

הרפואיהמרכזלאורולוגיה,המחלקה

כרםעיןהדסה

במחלקהבכיררופאזהר,דותןד"ר

האורו־השירותומנהלהאורולוגית

אונקולוגי,

$TS1$,האורואונקולוגי$TS1$

$DN2$,האורואונקולוגי$DN2$שיבאהרפואיהמרכז

השומרתל

מומחהאמנון,זיסמןפרופ׳

ומנהלאורולוגיתלכירורגיה

החוליםביתהאורולוגית,המחלקה

הרופא()אסףשמיר

היחידהמנהלולדימיר,יוטקיןד"ר

המרכזאונקולוגית,לאורולוגיה

הדסההרפואי

מנהלעופר,יוסיפוביץפרופ׳

המרכזהאורולוגית,המחלקה

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלאילן,ליבוביץפרום׳

הרפואיהמרכזהאורולוגית,המחלקה

מאיר

מנהללשעברחיים,מצקיןפרופ׳

הרפואיהמרכזהאורולוגית,המחלקה

באורולוגיהמומחה)איכילוב(,ת"א

וכיסהערמוניתובגידוליאונקולוגית

השתן,

במערךבכיררופאדוד,מרגלפרופ'

בילינסוןהחוליםביתהאורולוגי,
המחלקהמנהלעופר,נתיבפרופ׳

ציוןבניהרפואיהמרכזהאורולוגית,

מחלקתמנהלגלעד,עמיאלפרופ׳

רמב"םהרפואיהמרכזאורולוגיה,

באורולוגיהמומחהרב,פודהפרופ׳

שלוהמיןהשתןבמערכתוניתוחים

הדסההרפואיהמרכזהגבר,

מנהלאלכסנדר,ציביאןד"ר

השירותומנהללאורולוגיההמחלקה

ושיחזורית,לפרוסקופיתלאורולוגיה

וולפסוןהרפואיהמרכז

בכיררופאיצחק,קוורד"ר

הרפואיהמרכזהאורולוגית,במחלקה

השומרתלשיבא

מנהלדוד,קקיאשוויליד"ר

הרפואיהמרכזהאורולוגית,המחלקה

יפההלל

המחלקהמנהליעקב,רמוןפרופ׳

לכירורגיהמומחההאורולוגית,

גידוליםשלכירורגיהרובוטית,

והערמונית,השתןדרכיבכליות,

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

שתןדליפת
בנשים(אגן)רצפת
גסטרואנטרולוגיה(גינקולוגיה;גם:)ראו

רופאלשעבריעקב,גולומבר"ד

ומנהלהאורולוגיתבמחלקהבכיר

נשיםשללאורולוגיההמרפאה

בעלהשומר,תלשיבאהרפואיבמרכז

;SEElgtגןברמתפרטיתקליניקה

תחוםמרכזמיכאל,ויינריבד"ר

במרפאההאגןרצפתמחלות

מאירהרפואיהמרכזהאורולוגית,

יחידתמנהליעקב,סתיופרופ׳

ביתואורודינמיקה,נשיםאורולוגית

הרופא()אסףשמירהחולים

בכיררופאבוריס,פרידמןד"ר

החוגראשאורולוגיה,במחלקת

המרכזקהילתית,לאורולוגיההארצי

כרמלהרפואי

מרכזמנהלעפר,שנפלדפרופ׳

ותפקודית,שחזוריתלאורולוגיה

צדקשעריהרפואיהמרכז

ילדים

היחידהמנהליעקב,חייםבןפרופ׳

דנההחוליםביתילדים,לאורולוגיה

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

היחידהמנהלדוד,מאירבןד"ר

לרפואתשניידרמרכזלאורולוגיה,

ילדים

ילדיםאורולוגגיא,הירשד"ר

אורולוגיתיחידתמנהלמומחה,

הדסההרפואיהמרכזילדים,

בכיראורולוגשראל,הלחמיפרום׳

בכירורגיהמומחהילדים,ואורולוג

הרפואיהמרכזבילדים,אורולוגית

ציוןבני

מומחהפנחס,לבנהפרופ׳

במחלקהבכיררופאילדים,באורולוגית

רמב"םהרפואיהמרכזהאורולוגית,

בכיררופאיחזקאל,לנדאופרום׳

ולשעברילדיםלאורולוגיתביחידה

עיןהדסההרפואיהמרכזהיחידה,מנהל

ילדיםלאורולוגיתהשירותמנהלכרם,

החיילרמתאסותאהחוליםבבית

המחלקהמנהלסגןיורם,מורפרופ׳
היחידהומנהלאורולוגיתלכירורגיה

החוליםביתלילדים,האורולוגית

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

באורולוגיהמומחהעמוס,נאמןד"ר

ביתילדים,אורולוגיתיחידתומנהל

הרופא()אסףשמירהחולים

המחלקהמנהלבוריס,צרטיןפרופ׳
המרכזילדים,ואורולוגיתהאורולוגית

צדקשעריהרפואי

אורולוגיתכירורגיה

כירורגיה(גם:)ראו

וכירורגאורולוגשחר,אחרוניד"ר

בילינסוןהחוליםביתמומחה,
במחלקהבכיררופאאבי,בריד"ר
ת"אהרפואיהמרכזהאורולוגית,

)איכילוב(

באורולוגיהמומחהאורי,גורד"ר

שתןדליפתשופכה,ניתוחישחזורית,

מיני,תפקודוהפרעותבגברים,

מאירהרפואיהמרכז

אורולוגיהליבוביץ,אילןפרום'



בכירורגיהמומחהיורם,דקלד"ר

המחלקהמנהלאורולוגית,

כרמלהרפואיהמרכזהאורולוגית,

בכירהרופאהדורית,זילברמןד"ר

מומחיתהאורולוגית,במחלקה

שלכירורגיהרובוטית,בכירורגיה

עליונהשתןמערכתכליהגידולי

אבניםבריסוקמומחיתזערמונית,

שיבאהרפואיהמרכזהשתן,בדרכי

השומרתל

בכירורגיהמומחהשלום,כץד"ר

אידוישיטתמחלוציאורולוגית,

המרפאהמייסדבישראל,הערמונית

ורופאאישית""רפואההפרטית

החיילרמתאסותאהחוליםבבית

«raui

היחידהמנהלאנדריי,נדוד"ר

במערךלפרוסקופיתלאורולוגיה

בילינסוןהחוליםביתהאורולוגי,

והפרעותנוירו־אורולוגיה

המיניבתפקוד

פסיכיאטריה(גם:)ראו

במערךבכיררופאגבי,גילוןד"ר

בילינסוןהחוליםביתלאורולוגיה,

היחידהמנהלאילן,גרינולדפרופ׳

בתפקודוהפרעותלנוירראורולוגיה

רמב"םהרפואיהמרכזהמיני,

המרפאהמנהליווה,חןפר1פ'

הרפואיהמרכזמיוי,לתפקוד

)איכילוב(ת"א

בכיררופאיורם,ורדיפר1פ׳

המרכזהאורולוגית,במחלקת

השומרתלשיבאהרפואי

במחלקהבכיררופאנעם,כתריד"ר

בנוירו־אורולוגיה,מומחההאורולוגית,

ואין־אונות,המיניבתפקודהפרעות

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הגברפריון

ופיריון(מיילדותגם:)ראו

מומחהיגאל,מדג׳רד"ר

בנקמנהלהגבר,ופריוןבאורולוגיה

חוליםביתסופרם,אסותאהזרע

החיילרמתאסותא

היחידהמנהלגיל,רביבפרופ׳

במחלקהבכיררופאהגבר,לפריון

אונותבאיןמומחההאורולוגית,

אורולוגית,ובהדמיהמיניותפקוד

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הגבר,לפוריותמומחהשי,שפיד"ר

פרטיתאנדו־אורולוגיתמרפאהמנהל

בכליות,אבניםריסוק
אנדו־אורולוגיה

היחידהמנהלמרדכי,דובדבניפרום׳

סגןאבנים,וריסוקלאנדו־אורולוגיה

המרכזלאורולוגיה,המחלקהמנהל

כרםעיןהדסההרפואי

בכירמומחההרי,וינקלרד"ר

המרכזלאנדראורולוגיה,ביחידה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהליורם,זיגלד"ר

ביתאבנים,וריסוקלאנדראורולוגיה

הרופא()אסףשמירהחולים

היחידהמנהלדוד,ליפשיץד"ר

ביתפולשנית,זעירלאורולוגיה

השרוןחולים

השירותמנהלמדיו,סופרפרופ׳

ת"אהרפואיהמרכזהאנדראורולוגי,

)איכילוב(

היחידהמנהלניר,קליינמןד"ר

הרפואיהמרכזלאנדראורולוגיה,

השומרתלשיבא

במחלקהבכיררופאאלי,תבדיד"ר

וולפסון,הרפואיהמרכזלאורולוגיה,
וריסוקיאנדו־אורולוגיהשירותומנהל

מרבהפרטיהחוליםבביתאבנים

יםבבת

גינקולוגיה;אונקולוגיה;גם:ראו

מיילדותכירורגיה;גסטרואנטרולוגיה;

שיקוםרדיולוגיה;פסיכיאטריה;ופיריון;



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

אורתופדיהשזר,אביד"ר

א1דת1פדיה

אבחנתיאולטרסאונד

רדיולוגיה(גם:)ראו

אלכסנדר,בלנקשטייןפר1פ׳
סקראורטפדיתמרפאהעלאחראי

תלשיבאהרפואיהמרכזמנהלים,

אורטופדיתמרפאהמנהלהשומר,

שלאורטופדיתומרפאהפרטית

מאוחדתקופ"ח

אונקולוגיתאורתופדיה
אונקולוגיה(גם:)ראו

היחידהמנהליעקב,ביקלםפרופ׳

במערךאונקולוגיתלאורתופדיה

יפההללהרפואיהמרכזהאורתופדי,



בכירמומחהשלמה,דדיהד"ר

והשתלתאורתופדיתלכירורגיה

להדפסותהמרכזמנהלמפרקים,

הרפואיהמרכזבכירורגיה,מימדתלת

)איכילוב(ת"א

מומחהדוד,ניקומרובד"ר

ובאורתופדיהאורתופדיתבכירורגיה

מנהלוילדים,מבוגריםאונקולוגית

בכירורגיהההתמחותתכנית

במערךבכירורופאאורתופדית

רמב"םהרפואיהמרכזהאורתופד,,

היחידהמנהלאמיר,שטרנהייםד"ר

אונקולוגית,לאורתופדיההארצית
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

בשבריםוטיפולטראומה

מורכבים

החטיבהמנהלאמל,ודוריד"ר

ת"אהרפואיהמרכזהאורתופדית,

)איכילוב(

)מאיר(,איריליברגלפרום׳
מומחההאורתופדי,המערךמנהל

ובהחלפתאורתופדיתבטראומה

הדסההרפואיהמרכזמפרקים,

מנהלאלכסנדר,לרנרפרופ׳

מומחההאורתופדית,המחלקה

המרכזאורתופדית,בטראומה

זיוהרפואי

המחלקהמנהלרם,מושיובפר1פ׳
בטראומהמומחהלאורתופדיה,

האורתופדיה,מערךאורתופדית,
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

היחידהמנהלעמיר,קורנגריןד"ר

המרכזאורתופדית,לטראומה

סורוקההרפואי

המערךמנהלסגןבנימין,קישד"ר
הטראומהתחוםאתומנהלהאורתופדי

מאירהרפואיהמרכזהאורתופדית,

בכיררופאנחשון,שזרד"ר

ומנהלהאורתופדיתבמחלקה

אורתופדית,לטראומההיחידה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלסגןאלי,שטיינברגפרופ׳

האורתופדית,החטיבהשלבכיר
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

ילדים

היחידהמנהלמרק,אידלמןפרופ׳

החוליםביתילדים,לאורתופדיית

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,רות

היחידהמנהלנועם,בורד"ר

הרפואיהמרכזילדים,לאורתופדית

העמק

מומחהיאיר,גורצ׳קד"ר

השירותמנהלבאורתופדיה,

ילדים,אונקולוגיתלאורתופדיה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדני,וייגלד"ר

לרפואתשניידרמרכזלאורתופדיה,

ילדים

המרכזמנהלשלמה,וינטרובפרופ׳

מולדותעצםלמחלותהרב־תחומי

והתנועה,ההליכהלחקרוהמעבדה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהל)מוקי(,משהיניבד"ר

ארתרוסקופיתלכירורגיההשירות
המרכזבילדים,ספורטופגיעות

)איכילוב(ת"אהרפואי

לאורתופדיה,מומחהדוד,לבלד"ר
לאורתופדיתהמחלקהבכיר,רופא

דואקדנההחוליםביתילדים,

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,

)איכילוב(

יחידתמנהלרון,למדןד"ר

החוליםביתילדים,אורתופדית

אשדודאסותאהציבורי

המחלקהמנהלדרור,עובדיהד"ר
דנההחוליםביתילדים,לאורתופדית

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

יחידהמנהלראובן,שטריתד"ר

החוליםביתילדים,לאורתופדית

הרופא()אסףשמיר

בכיררופאעמוס,שינדלרר"ד

ובמחלקההאורתופדיבמערך
היחידהמנהלילדים,לכירורגית

ומתבגרים,ילדיםלאורתופדית

הרגלכףכירורגיתבתחוםמתמקד

הרפואיהמרכזומבוגרים,בילדים

השומרתלשיבא

המחלקהבכיר,רופאאיתן,שגבד"ר
דנהחוליםבביתילדיםלאורתופדית

לתיקוןהשירותמנהללילדים,דואק
המרכזבגפיים,שוויוןואיעיוותים

)איכילוב(ת"אהרפואי

המפרקיםשלכירורגיה
ברך

$TS1$ברך$TS1$

$DN2$ברך$DN2$וירך

מחלקהמנהלגבריאל,אגרד"ר
בפגיעותעוסקא',אורתופדית

במפרקיםארתרוסקופיות,ספורט

שמירהחוליםביתהסחוסים,ובריפוי

הרופא()אסף

שירותמנהללשעבררון,ארבלד"ר

הרפואיהמרכזספורט,רפואת

לכירורגיהמומחה)איכילוב(,ת"א

ולרפואתוקרסולברךאורתופדית

ספורט׳

היחידהמנהלואדים,בנקוביץד"ר

הרפואיהמרכזמפרקים,להשתלות

המרכזיונתןמרכזמייסדסורוקה,

החוליםביתוהגב,המפרקלבריאות

החיילרמתאסותא

שירותמנהלירון,בר־זיוד"ר

החוליםביתמפרקים,להחלפת

הרופא()אסףשמיר

המערךמנהלרונן,דביד"ר

ברזיליהרפואיהמרכזהאורתופד,,

מנהלמיכאל,דרקסלרפרוס׳

החוליםביתהאורתופדית,המחלקה

אשדודאסותאהציבורי

מומחהאורתופדדניאל,לויןד"ר
אורולוגיהנדו,אנדרייד"ר



שירותמנהלהירך,מפרקבהחלפת

הרפואיהמרכזמפרקים,לניתוחי

רמב"ם

מנהללשעבראהרון,מנחםד"ר

בחטיבהמפרקיםלהחלפותהיחידה

ת"אהרפואיבמרכזהאורתופדית

בכירורגיהמומחה)איכילוב(,

פרטיתמרפאהובעלאורתופדית

אביבתלבטופ־איכילוב,

יחידתמנהלבצלאל,פסקיןד"ר

הרפואיהמרכזוארתרוסקופיה,ברך

;3eJgtרמב"ם

הידכירורגית

בכירורגיהמומחהארז,אבישרד"ר

ופציעותלמחלותהעליונההגפהשל

והמרפק,האמההיד,שורשביד,

ביתהיד,כףלכירורגיתהיחידהמנהל

ומדיקההרופא()אסףשמירהחולים

רפואיים-מרכזים

לאורתופדיה,מומחהדן,הוטד"ר

הידשללכירורגיההיחידהמנהל

הרפואיהמרכזומיקרוכירורגיה,

רמב"ם

המחלקהמנהלתיונה,יניבד"ר
הרפואיהמרכזהיד,שללכירורגיה

השומרתלשיבא

מנהלתמיר,פריטשד"ר

חטיבההיד,שללכירורגיההיחידה

ת"הרפואיהמרכזאורתופדית,

במדיקהגםמטפל)איכילוב(.

רפואייםמרכזים

מומחהאורי,פרקשד"ר

הידשלובכירורגיהבאורתופדיה

היד,שללכירורגיההיחידהומנהל

אשדוד.אסותאהציבוריהחוליםבית

רפואייםמרכזיםבמדיקהגםמטפל

שירותמנהלישי,רוזנבלטד"ר

אורתופדית,חטיבהמרפק,ניתוחי

מטפל)איכילוב(.ת"אהרפואיהמרכז

רפואייםמרכזיםבמריקהגם

וקרסולרגלכף

מומחהשלמה,אליאסד"ר

כףמנתחאורתופדית,בכירורגיה

לניתוחיהיחידהמנהלוקרסול,רגל

הציבוריהחוליםביתרגל,וכףקרסול

אשדודאסותא

*»
אורתופדיהקרנור,סוטיד"ר

מנהלסגן)נוני(,נתןברוקד"ר

הרפואיהמרכזהאורתופדי,המערך

במדיקהגםמטפלהשומר.תלשיבא

רפואייםמרכזים

החטיבהמנהלאלחנן,לוגרד"ר

כףשללכירורגיההאורתופדית

ת"הרפואיהמרכזוהקרסול,הרגל

)איכילוב(

קרסולמומחהרופאמתי,נוףד"ר

רגלכףבמרפאתרופארגל,וכף

האורתופדית,במחלקהסוכרתית

גםמטפלצדק.שעריהרפואיהמרכז

רפואייםמרכזיםבמדיקה

המערךמנהלדורון,נורמןפרופ׳

רמב"םהרפואיהמרכזהאורתופדי,

המערךמנהלמאיר,ניסקהפרופ׳

מאירהרפואיהמרכזהאורתופדי,

כתף

מומחהיריב,גולדשטייןד"ר

אורתופדית,בכירורגיה

מנהלכתף,וניתוחיארטרוסקופיות

הציבוריהחוליםביתהכתף,יחידת

אשדודאסותא

בכיררופאמארק,לובנברגד"ר

החוליםביתומרפק,כתףלכירורגית

בילינסון

מומחהגבריאל,מוזסד"ר

כתףכירורגיתאורתופדית,בכירורגיה

המרכזשלהרפואיהמנהלומרפק,

חוליםביתמתקדמת,לאורתופדיה

החיילרמתאסותא

היחידהמנהלערן,ממןד"ר

חטיבההכתף,שללכירורגיה

ת"אהרפואיהמרכזאורתופדית,

)איכילוב(

היחידהמנהלאורי,ספרןד"ר

הרפואיהמרכזהכתף,שללכירורגיה

הדסה

בכתףמומחהאבי,שזרד"ר

יחידתמנהלאורתופדית,וטראומה

האורתופדי־שיקנמי,במערךכתף

העמקהרפואיהמרכז

שדרהעמוד

רדיולוגיה;נוירוכירורגיה;גם:)ראו

שיקום(

בניתוחימומחהנסים,אוחנהד"ר

המערךמנהלשדרה,עמוד

מאירהרפואיהמרכזהאורתופדי,

היחידהמנהליורם,אנקשטייןד"ר

החוליםביתהשדרה,עמודלניתוחי

הרופא()אסףשמיר

מנהליגאל,מירובסקיפרופ׳

החוליםביתב',אורתופדיהמחלקת

הרופא()אסףשמיר

היחידהמנהלאלון,פרידלנדרד"ר

הרפואיהמרכזשדרה,עמודלעיוותי

השומרתלשיבא

היחידהמנהלאורי,קינןד"ר

הרפואיהמרכזשדרה,עמודלניתוחי

רמב"ם

היחידהמנהלליאון,קפלןפרופ׳

המערךשדרה,עמודלניתוחי

הרהדסההרפואיהמרכזהאורתופדי,

הצופים

לניתוחימומחהמוטי,קרמרד"ר

האורתופדיתבמרפאהשדרהעמוד

הציבוריהחוליםביתשדרה,לעמוד

היחידהומנהלאשדוד,אסותא

יונתןבמרכזשדרהעמודלניתוחי

והגבהמפרקלבריאותהמרכז

החיילרמתבאסותא

ספורטרפואת

השמנה(רפואתגם:)ראו

השירותמנהלגיא,מורגד"ר

אורתופדית,חטיבהספורט,לרפואת
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלתנעמה,קונסטנטיניפרום׳

המרכזספורט,לרפואתהמרכז

צדקשעריהרפואי

ברפואתמומחהאהוד,ראטד"ר

יחידהמנהלוארתרוסקופיות,ספורט

המרכזפולשנית,זעירלאורתופדיה

)איכילוב(ת"אהרפואי
רדיולוגיה;אונקולוגיה;גם:ראו

שיקוםהשמנה;רפואתנוירוכירורגיה;
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1אינו1נ1ל1גיהאלרגיה

מנהלתננסי,אגמון־לויןפרום׳

קלינית,לאימונולנגיההיחידה
לופוסמרפאתואלרגיה,אנגיואדמה

המרכזאוטואימוניות,ומחלות

המרכזאוטואימוניות,למחלות

השומרתלשיבאהרפואי

המכוןמנהלארנון,אליצורד"ר

ילדים,וריאותאימונולוגיהלאלרגיה,
הרופא()אסףשמירהחוליםבית

ברפואהמומחהדוד,וזגיןד"ר

היחידהמנהלמקוםממלאפנימית,

קלינית,ואימונולוגיהלאלרגיה
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מומחהאליאס,טוביפרופ׳

רופאקלינית,ואימונולוגיהבאלרגיה

ולאלרניהלאימונולוגיהבמכוןבכיר

ציוןבניהרפואיהמרכזקלינית,

היחידהמנהלטל,יובלד"ר

האגףקלינית,ואימונולוגיהלאלרגיה
היחידהומנהלפנימית,לרפואה

הרפואיהמרכזהעובד,לבריאות

הדסה

ילדיםמחלקתמנהלרז,סומךפרופ׳

ומחלותבאימונולוגיהמומחהא',

החוליםבביתמולדותחיסוניחסר

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתרונית,קונפינו־כהןפרופ׳

ואימונולוגיהלאלרגיההיחידה

מאירהרפואיהמרכזקלינית,

בכיררופאאלי,רוזנברגר"ד

ובמרפאהפנימיתבמחלקה

ברפואהמומחהלאימונולוגיה,

קליניתאימונולוגיהפנימית,

סורוקההרפואיהמרכזואלרגיה,

המערךמנהלאבנר,רשףד"ר

ואנגיואדמה,אימונולוגיהלאלרגיה,
ברזיליהרפואיהמרכז

ילדים

מומחהציון,בןגרטיפרופ׳

באימונולוגיהילדים,ברפואת

ב׳ילדיםמחלקתמנהלובאלרגיה,

ילדיםלרפואתשניידרמרכזלשעבר,

ברפואתמומחהאילן,דלאלפרום'

קליניתואימונולוגיהובאלרגיהילדים
ילדים,אגףמוהלבילדים,
וולפסוןהרפואיהמרכז

מומחהיצחק,כץפרופ׳

לאלרגיהבילדים,ריאותלרפואת

המכוןמנהללשעברולאימונולוגיה,

ילדיםוריאותאימונולוגיהלאלרגיה,

הרופא(,)אסףשמירהחוליםבבית
ברקבבניפרטיתמרפאהבעל

באימוננלוגיהמומחיתיעל,לויד"ר

המכוןמנהלסגניתלשעברואלרגיה,

שניידרמרכזואלרגיה,לאימונולוגיה

ילדיםלרפואת

מומחהשמואל,קיויתיפרופ׳

קליניתואימונולוגיהבאלרגיה
ועדתיו"רילדים,ובריאותבילדים

מחקרבאגףמוסדיתהלסינקי

ת"אהרפואיהמרכזופיתוח,

*USE!פרטיתמרפאהובעל)איכילוב(

האיגודיו"ראהרון,קסלפר1פ׳

בישראל,ואימונולוגיהלאלרגיה
ובאלרגיהילדיםברפואתמומחה

המכוןמנהלואימונולוגיה,

קלינית,ולאלרגיהלאימונולוגיה
ציוןבניהרפואיהמרכז

ראומטולוניהפנימית;עור;גם:ראו

ואימונולוגיהאלרגיה לוי,יעלד"ר
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אנד1קרינ1ל1גיה

בכיראנדוקרינולוגיעקב,אילניד"ר

הרפואי,המרכזהאנדוקריניבמכון

השומרתלשיבא

מומחיתצופיה,שלוםאישפרופ׳

אנדוקרינולוגיהפנימית,לרפואה
היחידהמנהלתלשעברוסוכרת.

במרכזוסידןעצםלמטבוליזם

ביחידהחוקרתרמב"ם,הרפואי

הרפואיבמרכזאנדוקרינילמחקר

הישראליתהעמותהוסיו"רלין

עצם,ומחלותלאוסטיאופורוזיס

החוליםביתפרטית,קליניקהבעלת

אלישע

רבקה,פולקדרונרפרום׳
לאנדוקרינולוגיההמחלקהמנהלת
באנדוקרינולוגיהמומחיתומטבוליזם,
המרכזמטבוליות,עצםומחלות

כרםעיןהדסההרפואי

בכירהרופאהדניה,הירשד"ר

החוליםהאנדוקריני,ביתבמכון

בילינסון

במכוןבכירהרופאהאיריס,ורדד"ר

הרפואיהמרכזהאנדוקריני,

השומרתלשיבא

ליאנה,טריפטו־שקולניקד"ר
האנדוקריני,המכוןמנהלסגנית
פנימיתברפואהמומחית

הרפואיהמרכזובאנדוקרינולוגיה,

השומרתלשיבא

היחידהמנהלתענת,יפהד"ר

המרכזוסוכרת,לאנדוקרינולוגיה

יפההללהרפואי

ברפואהמומחיתחופית,כהןד"ר

מנהלתובאנדוקרינולוגיה,פנימית

הליפידיםבמרכזהליפידיםמרפאת

המרכזז"ל,שטרסבורגרברוךע"ש

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהיאיר,ליאלפר1פ׳

ולרפואהלאנדוקרינולוגיה

היחידהמנהללשעברפנימית,

הרפואיבמרכזלאנדוקרינולוגיה

קופ"חעצמאי,אנדוקרינולוגסורוקה,

שבעבבארהממשלהבקרייתמכבי

בכיררופאאייל,רובינשטוקד"ר

ובמרפאהלאנדוקרינולוגיהבמכון

דוידוף,מרכזהתריס,בלוטתלגידולי

בילינסוןהחוליםבית

סגניתפנינה,רוטמן־פיקלניד"ר

רופאהה',פנימיתמחלקהמנהל

לאנדוקרינולוגיה,במכוןבכירה
ומנהלתהעצםובריאותסוכרת

מטבוליות,עצםלמחלותהשירות

מאירהרפואיהמרכז

המכוןמנהלאילן,שמעוןפרופ׳

ומטבוליזם,סוכרתלאנדוקרינולוגיה

בילינסוןהחוליםבית

נוירו־אנדוקרינייםגידולים

רופאהסימונה,גלסברגד"ר

לגידוליםהיחידהמנהלתבכירה,

מצוינותומרכזנוירו־אנדוקריניים

חירראנדוקריניים,לגידוליםאירופי

לאנדוקרינולוגיההשירות

הדסההרפואיהמרכזומטבוליזם,

המכוןמנהלתיונה,גרינמןפרופ׳

המרפאהומנהלתלאנדוקרינולוגיה

המרכזלנוירו־אנדוקרינולוגיה,

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכירהרופאהאורית,טויטוד"ר

סוכרתלאנדוקרינולוגיה,במכון

השירותמנהלתהעצם,ובריאות

נוירו־בגידוליםוטיפוללאבחון

אנדוקריניים

$TS1$נוירואנדוקריניים$TS1$

$DN2$נוירואנדוקריניים$DN2$שלמשותפתואחראית

המרכזבמכון,הצעיריםמרפאת

מאירהרפואי

היחידהמנהלתמרב,פרנקלד"ר

הרפואיהמרכזלאנדוקרינולוגיה,

רוק

ילדים

השמנה(רפואתגם:)ראו

ברפואתמומחהאסף,אורןד"ר

רופאילדים,ובאנדוקרינולוגיתילדים

ומחלותלאנדוקרינולוגיהביחידהבכיר

דנההחוליםביתבילדים,מטבוליות

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

פרטיתמומחיםמרפאתבעל)איכילוב(,

אביבבתלילדיםברפואת

אגףמנהלאלון,אליקיםפרופ׳

מומחהילדים,ואנדוקרינולוגילדים

הורמונליותמחלותגדילה,בבעיות

ומתבגרים,בילדיםספורטורפואת

מאירהרפואיהמרכז

ילדיםרופאדוד,גיליספר1פ׳

מומחהילדים,במחלקתבכיר

המרכזבילדים,באנדוקרינולוגיה

הדסההרפואי

מומחיתנעמי,וינטרובפר1פ׳

מנהלתלשעברילדים,באנדוקרינולוגיה

ילדיםוסוכרתלאנדוקרינולוגיההיחידה

)איכילוב(,בעלתת"אהרפואיבמרכז

סבאבכפרפרטיתמרפאה

ירדנה,רקוברטננבאוםפרופ׳
לאנדוקרינולוגיההמכוןמנהלת
העמקהרפואיהמרכזילדים,וסוכרת

היחידהמנהלתיעל,לבנטלד"ר

מטבוליותומחלותלאנדוקרינולוגיה

דואקדנההחוליםביתבילדים,

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזלילדים,

בכירהרופאהליאורה,לדרפרום׳

מרכזוסוכרת,לאנדוקרינולוגיהבמכון

ילדיםלרפואתשניידר

מחלקתמנהלתוהר,לנדאוד"ר
באנדוקרינולוגיהמומחיתהילדים,
המרכזומתבגרים,בילדיםוסוכרת

ברזיליהרפואי

השירותמנהלתדלית,מורןפרופ׳

רופאהממאירה,ממחלהלמחלימים

לאנדוקרינולוגיהביחידהבכירה
שיבאהרפואיהמרכזנעורים,וסוכרת

השומרתל

ברפואהמומחיתרויטל,נימריד"ר

ילדים,ובאנדוקרינולוגיהפנימית
השירותומנהלתבכירהרופאה

במכוןבסוכרתלטכנולוגיות

מרכזוסוכרת,לאנדוקרינולוגיה

ילדיםלרפואתשניידר

המכוןמנהלמשה,פיליםפרופ'

מרכזוסוכרת,לאנדוקרינולוגיה

הארציהמרכזילדים,לרפואתשניידר

נעוריםלסוכרת

אורית,פנחס־חמיאלפרופ׳

ובאנדוקרינולוגיהבילדיםמומחית
היחידהמנהלתילדים,

ביתנעורים,וסוכרתלאנדוקרינולוגיה

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומר,תלשיבאהרפואיהמרכז

לסוכרתהארציתהמרפאהומנהלת

מכביקופ"חשלנעורים

מומחיתאילנה,קורןצלמוןד"ר

חיפהבאזורילדיםבאנדוקרינולוגית

כללית,קופ"חוהקריות

ומטבוליזםדםלחץסוכרת,
השמנה(רפואתגם:)ראו

רופאהמאיה,שלוםאישד"ר

לאנדוקרינולוגיה,במכוןבכירה
הרפואיהמרכזדם,לחץויתרסוכרת

)איכילוב(ת"א

היחידהמנהלרועי,אלדורד"ר

לאנדוקרינולוגיה,במכוןלסוכרת
המרכזדם,לחץויתרמטבוליזם

)איכילוב(ת"אהרפואי

המכוןמנהלקרלוס,בסטבןפרופ׳

שמירהחוליםביתהאנדוקריני,

הרופא()אסף

בכיררופאבנימין,גלזרפרופ׳

לאנדוקרינולוגיהבמחלקהוחוקר
השירותמנהללשעברומטבוליזם,

המרכזומטבוליזם,לאנדוקרינולוגיה

הדסההרפואי

בגידוליםמומחהדוד,גרוספרופ׳

הרפואיהמרכזנוירו־אנדוקריניים,

הדסה

מומחהמשה,ולוצוברד"ר

וגינקולוגיה,וביילודבאנדוקרינולוגיה
מכוןבהריון,סוכרתחוםאחראי

ומטבוליזם,סוכרתאנדוקרינולוגיה
רמב"םהרפואיהמרכז

בכיררופאאוהד,כהןפרופ׳

בסוכרתמומחההאנדוקריני,במכון

הרפואיהמרכזהתריס,ובבלוטת

השומרתלשיבא

מנהל)לב(,גילליבוביץ׳פרום׳

חברהמניין,מןפרופ׳הסוכרת,יחידת

ומטבוליזםלאנדוקרינולוגיהבשירות

הרפואיהמרכזפנימית,ורפואה

הדסה

מומחהערן,לייטרסדורףפרופ׳

במחלקהבכיררופאבמטבוליזם,
הדסההרפואיהמרכזהפנימית,

המרכזמנהלתעופרי,מוסנווןד"ר

המרכזבסוכרת,קלינילמחקר

כרםעיןהדסההרפואי

,מומחית)שרה(ענתצורד"ר

ובאנדוקרינולוגיה,פנימיתברפואה
בקהילה,האנדוקריניהשירותמנהלת
ירושליםכלליתקופ"ח

מנהלתקרן,תורג׳מןפרופ׳

המכוןהאנדוקרינית,המרפאה

ת"אהרפואיהמרכזלאנדוקרינולוגיה,

)איכילוב(

המכוןמנהלאמיר,תירושפרום׳

,המרכזוסוכרתלאנדוקרינולוגיה

השומרתלשיבאהרפואי

השמנה(רפואתפנימית;גם:)ראו
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גרוןאתןאףלנדסברג,רועיד"ר

גר1ןאחןאף

וחירשות,שמיעהאוזניים,

השתלתוטנטון,סחרחורת
שמיעהאביזר

בכירורגיתמומחהיהב,אורוןד"ר

במערךבכיררופאוגרון,אוזןאף

וצוואר,ראשניתוחיגרון,אוזןאף

ת"אהרפואיהמרכזולסתות,פה

)איכילוב(

מחלקתמנהלדורון,הלפריןפרופ׳
קפלןהרפואיהמרכזגרון,אוזןאף

השירותמנהלאופיר,הנדזלד"ר

במחלקתשבלולשתללניתוחי
ת"אהרפואיהמרכזגרון,אוזןאף

)איכילוב(

בכירהרופאהמיכל,לונץפרופ׳

ושמיעהגרוןאוזןאףבמחלקת

ומנהלתציוןבניהרפואיבמרכז

האוזןושיקוםלכירורגיההיחידה

החוליםביתא.ר.ם,מרכזוהשמיעה,

גםמטפלתהחייל.רמתאסותא

רפואייםמרכזיםבמדיקה

אףמחלקתמנהלבני,נגריםפרופ'

מאירהרפואיהמרכזגרון,אוזן

היחידהמנהלרונן,פרץפרופי

שבלול,השתלותושירותלאוטולוגיה
צדקשעריהרפואיהמרכז
מיכל,קאופמן־יוזוקאליד"ר
אוזנייםלניתוחיהשירותמנהלת

בכירהרופאהשבלול,שתלוהשתלת

ראשוניתוחיגרוןאוזןאףבמחלקת

הדסההרפואיהמרכזצוואר,

מחלקתמנהלדניאל,קפלןפרופ׳
המרכזוצוואר,ראשגרון,אוזןאף

רופאיאיגודיו"רסורוקה,הרפואי

בישראלצווארראשניתוחיאא"ג

רופאנתן,שלמקוביץד"ר

גרוןאוזןאףבמחלקתבכיר

תחוםמנהלוצוואר,ראשוכירורגית

שמירהחוליםביתאוטונוירולוגי,

הרופא()אסף

מנהלסגןישגב,שפיראד"ר

שירותראשגרון,אוזןאףמחלקת

במחלותמומחההשבלול,שתל

,המרכזהשמיעהושיקוםאוזניים

ראשהשומר,תלשיבאהרפואי

ושיקוםהאוזןלרפואתהמרכז

מדיקל,עתידהשמיעה

)אבי(,אביגדורשצ׳ופקפרופ׳
האוטרנוירולוגיתהיחידהמנהל

המרכזהפנימית,האוזןלמחלות

בכירורופאחיפה,לין,הרפואי

המרכזגרון,אוזןאףבמחלקת

כרמלהרפואי

וסינוסיםאף

מומחהאברהם,אברג׳לד"ר

ראשוניתוחיוגרוןאוזןאףלכירורגית

אוזןאףמחלקתמנהלסגןצוואר,

השמיעה,יחידתמנהלומ"מגרון

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

האגףמנהלרון,אלישרפרופ׳

וכירורגיהראש־פנים־צווארלניתוחי

גרוןאוזןאףמחלקתמנהלמשחזרת,

הרפואיהמרכזצוואר,ראשוניתוחי

הדסה

מומחהיצחק,ברוורמןד"ר

ניתוחיםוסינוסים,אףבמחלות

נחירההסינוסים,שלאנדוסקופיים

אףיחידתמנהלבשינה,נשימהודום

וצוואר,ראששלוכירורגיהגרוןאוזן

יפההללהרפואיהמרכז

בשירותבכיררופאמאיר,ורסןד"ר

גרוןאוזןאףמחלקתהרינולוגי,

הרפואיהמרכזצוואר,ראשוניתוחי

קפלן

במחלקתבכיררופאאלאן,חוןד"ר

וצווארראשוניתוחיגרוןאוזןאף

רביןהרפואיבמרכז

מרפאתמנהלרועי,לנדסברגר"ד

קבוצתגולגולת,בסיסוסינוסים,אף

החיילרמתאסותאחוליםביתא.ר.ם,

בכיררופאאיתן,סודריד"ר

לניתוחיםומומחהא.א.גבמערך

ובסיסהסינוסיםשלאנדוסקופיים

לניתוחיםהיחידהמנהלהגולגולת,

ובסיסהסינוסיםשלאנדוסקופיים

אףחוץמרפאותומנהלהגולגולת

החוליםביתצוואר,ראשגרוןאוזן

בילינסון

אףשירותמנהלאורי,פלגד"ר

גרוןאוזןאףבמחלקתוסינוסים,

הרפואיהמרכזראש־צוואר,וניתוחי

במריקהגםמטפלצדק.שערי

רפואייםמרכזים

רופאהסופיה,קורדליוקד"ר

המרכזוגרון,אוזןאףבמחלקת

סורוקההרפואי

גרוןאוזןאףרופאאילן,קורןד"ר

מנהלוסינוסים,אףלמחלותמומחה

קבוצתהסינוסים,יחידתשלמשותף

החוליםבביתועובדמדיקל,עתיד

יםבבתמרבהפרטי

אנדוסקופיהרוקבלוטות
בליעהוהפרעות

ולסת(פהכירורגיתגם:)ראו

מומחהרופאמיכאל,דרנדלד"ר

באבחוןמומחהגרון,אוזןבאף

חללוניתוחיבליעהבהפרעותוטיפול

מרכזיםמריקהוהסינוסים,האף

;SEJgtרפואיים,

בכיררופאדוד,רחימאד"ר

מומחהגרון,אוזןאףבמחלקת

בלוטותשלאנדוסקופיתלכירורגיה

תלשיבאהרפואיהמרכזהרוק,

השומר



ציקום:
דוברות
העמק

וגמגוםדיבורקול,בעיות

יעל,אסטרייכר־קדםד"ר
וגרוןאוזןאף,7כירורגיתמומחית

שירותמנהלתצוואר,ראשוניתוחי

השירותמנהלתלרינגולוגיה,

המערךובליעה,קוללהפרעות

צוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזןלאף
ת"אהרפואיהמרכזולסתות,פה

)איכילוב(

מכוןמנהל)יקי(,יעקבכהןד"ר
גרוןאוזןאףמחלקתודיבור,שמיעה

תחוםומרכזוצווארראשוניתוחי

במרכזהבליעהוביתהגרוןמחלות

הרפואיהמרכזצוואר,ראשלמחלות

רמב"ם

אחראיתטלי,לנדאו־זמרד"ר

מומחיתרופאהובליעה,קולמרפאה

ראשוניתוחיגרוןאוזןאףבמחלות

קול,ושיקוםגרוןניתוחיצוואר,
הדסההרפואיהמרכז

בכיררופאיובל,סלוביקד"ר

ראשוניתוחיגרוןאוזןאףבמחלקת

הפרעותמרפאותאחראיצוואר,

המרכזוצרידות,קולוהפרעותבליעה

סורוקההרפואי

רופאהעדי,פרימוב־פברד"ר

מרפאתומנהלתמנתחתבכירה,

המרכזגרון,אוזןאףבמחלקתהקול

ראשהשומר,תלשיבאהרפואי

מדיקלעתידהקול,לרפואתהמרכז

ילדים

אףשירותמנהליניב,אבנרד"ר

בבעיותמומחהילדים,גרוןאוזן

וחיךדיבורהפרעותונשימה,שמיעה

מאירהרפואיהמרכזבילדים,שסוע

לאףהיחידהמנהלארי,דירואד"ר
דנההחוליםביתילדים,גרוןאוזן

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(
מרפאתמנהלמיכאל,חלףפר1פ'

גרוןאוזןאףמומחהוגרון,אוזןאף

הקנה,וניתוחיהאוזןמחלותבילדים,
הישועהמעינייהרפואיהמרכז

בכיררופארענן,כהן־כרםד"ר

יחידתמנהלגרון,אוזןאףבמחלקת

הרפואיהמרכזילדים,גרוןאוזןאף

כרמל

אףמרפאתמנהלגדי,פישמןד"ר

גרון,אוזןאףבמערךילדיםגרוןאוזן

ולסתות,פהצוואר,ראש,ניתוחי
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

אףיחידתמנהלאייל,דחהפרום'

לרפואתשויידרמרכזילדים,גרוןאוזן

ילדים

היחידהמנהליורם,שטרןד"ר

לאףביחידהעליונותנשימהלדרכי
לרפואתשויידרמרכזגרון,אוזן

רפואייםמרכזיםחריקהילדים,

אונקולוגיתכירורגיה
פהכירורגיתאונקולוגיה;גם:)ראו

ולסת(

אףמחלקתמנהלערן,אלוןד"ר

מומחהצוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזן

ומיקרו־כירורגיהצווארראשבניתוחי

המרכזוהצוואר,הראששלמשחזרת

השומרתלשיבאהרפואי

בכיררופאסברי,אלסיידד"ר

וגרוןאוזןאף,כירורגיתבמחלקת

סורוקה,הרפואיבמרכזצווארוראש

ובסיסאוזנייםבניתוחימומחה

הגולגולת

לכירורגיהמומחהלב,בדריןד"ר

וכירורגיהצווארראשאונקולוגית

הסינוסיםהאף,שלאנדוסקופית

הרפואיהמרכזהגולגולת,ובסיס

השומרתלשיבא

אףמערךמנהלגדעון,בכרפרופ׳

המרכזוצוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזן

לרפואתשניידרומרכזרביןהרפואי

ילדים

מחלקתמנהלחיים,גבריאלד"ר
וצוואר,ראשוכירורגיתגרוןאוזןאף
הרופא()אסףשמירהחוליםבית

איגודיו"ראילנה,דואקפרופ׳

ראשמנתחיוגרוןאוזןאףרופאי

אףמחלקתומנהלתבישראלוצוואר

המרכזוצוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזן

כרמלהרפואי

יחידהמנהלג׳פרי,וינברגרד"ר

המרכזצוואר,ראשגידוליםלניתוחי

הדסההרפואי

היחידהמנהלאבי,חפץד"ר

ראששל!אונקולוגיהלכירורגיה

חוליםביתא.ר.ם,בקבוצתצוואר

החיילרמתאסותא

בכיררופאציון,בןיהושעד"ר

ראשוניתוחיוגרוןאוזןאףבמחלקת

ראשניתוחישירותומנהלוצוואר

סורוקההרפואיהמרכזצוואר,

היחידהמנהליונתן,להבד"ר

המרכזהקול,ומיתריהגרוןלניתוחי

ביתא.ר.ם,ומרכזקפלןהרפואי

החיילרמתאסותאחולים

לימור,קלמוביץמועלםד"ר
וצווארראשניתוחייחידתמנהלת

החוליםביתוגרון,אוזןאףבמחלקת

הרופא()אסףשמיר

מנהלאיב,ג׳אןסישלפרופ׳

ראשוניתוחיגרוןאוזןאףמחלקת

צדקשעריהרפואיהמרכזצוואר,

מומחהרפאל,פיינמסרפרופ׳

מנהללשעברוצנואר,ראשלניתוחי

החוליםבביתגרוןאוזןאףמערך

בעלהשרון,חוליםובביתבילינסון

אביבבתלפרטיתמרפאה

אוזןאףמערךמנהלדן,פליספרופ׳

ולסתות,פהצוואר,ראשניתוחיגרון,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדורון,שינדלד"ר

אףבמחלקתוצווארראשלניתוחי

קפלןהרפואיהמרכזגרון,אוזן

היחידהמנהלטומס,שפיצרפרופ׳

חוליםביתוצוואר,ראשלשחזורי

השרון

שירותמנהליואב,תלמיפרופ׳

הרפואיהמרכזצוואר,ראשכירורגיה

השומרתלשיבא

שחזורפלסטיקה

אףאפרכסת,
מחלקהמנהלסגןעופר,גליקד"ר
וסיננסיםאףניתוחייחידתומנהל

מומחהגרון,אוזןאףבמחלקת

ופלסטיקהוסינוסיםאףבניתוחי
החוליםביתהפנים,שלמשחזרת

אשדודאסותאהציבורי

בכיררופאשי,דובדבניד"ר

בעלגרון,אוזןאףבמחלקת

פלסטיתבכירורגיהבינ"להסמכה

הפניםשלומשחזרתאסתטית

המרכזהאפרכסת,מומיובשחזור

השומרתלשיבאהרפואי

במחלקתבכיררופאיצחק,דנוד"ר

צווארראשוניתוחיגרוןאוזןאף

פלסטית,לכירורגיהובמחלקה

הדסההרפואיהמרכז

אףמחלקתמנהלאייל,סלעד"ר

המרכזצוואר,ראשוניתוחיגרוןאוזן

לגלילהרפואי

לכירורגיהמומחהאהרון,עמירד"ר

לכירורגיההמרפאהמנהלפלסטית,

ביתוהצוואר,הפניםשלפלסטית

בילינסוןהחולים

?הכירורגיתאונקולוגיה;גם:ראו

נוירולוגיהנוירוכירורגיה;ולסת;
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גנטיקהאלון־שלו,סתויתפרום'

גנטיקה

מנהלתסתוית,אלון־שלופרופ׳

בגנטיקהמומחיתגנטיקה,מכון

ורפואתמטבוליותמחלותרפואית,

העמקהרפואיהמרכזילדים,

המכוןמנהלאוהד,בירקפרופ׳

סורוקההרפואיהמרכזהגנטי,

מומחיתחגית,פלדמןבריסר"ד

רפואית,וגנטיקהילדיםלרפואת

הרפואיהמרכזהגנטי,המכוןמנהלת

)איכילוב(ת"א

ברפואהמומחיתחגית,יונתד"ר

מנהלתרפואית,וגנטיקהפנימית

עלאחראיתא',פנימיתמחלקה

הרפואיהמרכזמבוגרים,שלגנטיקה

השומרתלשיבא

המכוןמנהלתדורית,לבפר1פ׳

שלשותפהומנהלתלגנטיקה

וולפטוןהרפואיהמרכזמגן,מרפאת

מנהלתאפרת,לוי־להדפרום׳

המרכזרפואית,לגנטיקההמכון

צדקשעריהרפואי

בכירהרופאהעידית,מאיהד"ר

נפרדשירותמנהלתהגנטיקה,במכון

בילינסוןהחולים,ביתגנטיקה

מומחיתורדיאלה,מיינרפר1פ׳

פנימית,וברפואהקליניתבגנטיקה

קלינית,לגנטיקההמרכזמנהלת

ומחלותלגנטיקההמחלקה

הדקההרפואיהמרכזמטבוליות,

היחידהמנהלאיתן,פרידמןפרופ׳

,המרכזהגנטיבמכוןלאונקוגנטיקה

השומרתלשיבאהרפואי

ילדים

מנהלתנעמה,אורנשטייןד"ר

לגנטיקה,ביחידהגנטיקהשירות
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

המכוןמנהלתלינה,באסלפרופ׳

ילדיםלרפואתשניידרמרכזהגנטי,

בילינסוןהחוליםובית

השירותמנהלשי,שחרבןד"ר

דנההחולים,ביתבילדיםלגנטיקה

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

בכירהרופאהחנה,וינקלרד"ר

המרכזרפואית,לגנטיקהבמכון

וולפקוןהרפואי

בגנטיקהמומחהמרק,לודמןפרופ׳

מאירהרפואיהמרכזילדים,ורפואת

ברפואתמומחהאנתוני,לודרפרופ׳

ופגמיםרפואיתגנטיקהילדים,

המרכזמנהלמולדים,מטבוליים

זיוהרפואי,המרכזהילדלבריאות

מנהלתריבל,סגל־פלדד"ר

הממןהילד,שללגנטיקההיחידה

הרפואיהמרכזרפואית,לגנטיקה

צדקשערי

מנהלתאניק,רז־רוטשילדפרופ׳

החוליםביתנדירות,למחלותהמכון

רופאתלילדים,ספראוליליאדמונד

הרפואיהמרכזוגנטיקאית,ילדים

השומרתלשיבא

מומחיתאורית,ריישפרופ׳

מנהלתילדים,וברפואתבגנטיקה

שמירהחוליםביתהגנטי,המכון

הרופא()אסף

מומחהמרדכי,שוחטפרופ׳

בכירורופאילדיםוברפואתבגנטיקה

שיבאהרפואיהמרכזהגנטי,במכון

המכוןמנהללשעברהשומר,תל

ובמרכזרביןהרפואיבמרכזהגנטי

תחוםמנהלילדים,לרפואתשניידר

מכביקופ"חהגנטיקה,

לידהוטרוםנשים

ופיריון(מיילדותגם:)ראו

היחידהמנהליובל,ירוןפרופ׳

המרכזלידתי,טרוםגנטילאבחון

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחיתרבקה,הלויסוקניקד"ר

רפואית,וגנטיקהנשיםלרפואת

המרכזהגנטי,במכוןבכירהרופאה

מאירהרפואי

ומנהלמייסדברוך,פלדמןד"ר

בעובריםגנטי)אבחוןPGD^שירות

חנליםביתברחם(,השרשהטרם

החיילרמתאסותא

היחידהמנהלאריה,קויפמןד"ר

החוליםביתרפואית,לגנטיקה

אשדודאסותאהציבורי

במיילדות,מומחיתעדי,רכסד"ר

בגנטיקה,ומומחיתופריוןגינקולוגיה

ובמכוןהגנטיבמכוןבכירהרופאה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזלפיריון,

נוירולוגיה;ופיריון;מיילדותגם:ראו

פסיכיאטריה
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גינק1ל1גיה

וניתוחיאורו־גינקולוגיה

שתןודליפתאגןרצפת
גסטרואנטתלוגיה(אורולוגיה;גם:)ראו

מנהלמנחם,אלקלעיפרופ׳

ורפואתלאורו־גינקולוגיההיחידה

שיבאהרפואיהמרכזהאגן,רצפת

השומרתל

היחידהמנהלגנרי,ביטמןד"ר

אגן,רצפתוניתוחילאורו־גינקולוגיה

הישועהמעינייהרפואיהמרכז

היחידהמנהלתאסנת,גרוץפרופ׳

ביתהאגן,ורצפתלאוררגינקולוגיה

המרכזונשים,ליולדותליסהחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

אורו־יחידתמנהליובל,לביאד"ר

גינקולוגיה

$TS1$אורוגינקולוגיה$TS1$

$DN2$אורוגינקולוגיה$DN2$מומחהאגן,ורצפת

ובאורו־גינקולוגיה,בגינקולוגיה
הדסההרפואיהמרכז

היחידהמנהלחיים,קריסיפרופ׳

לנשים,החוליםבביתדחופהלרפואה
בילינסוןהחוליםבית

היחידהמנהלדוד,שויקיד"ר

ואוררגינקולוגיה,האגןשללכירורגיה
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

המעברגיל

מומחהדוד,גורדוןפרופ׳

ואוררגינקולוגיהבגינקולוגיה

לשעברפרטי.האגן,רצפתושיקום

לאורו־גינקולוגיההיחידהמנהל
ת"אהרפואיבמרכזהאגןורצפת

4SE))איכילוב(

גמקולוייהד"רטלילוי,

מנהלאמנון,בדזינסקיפרופ׳

לדך,משגבהמעבר,לגילמרפאות
הדסההרפואיהמרכזלאישה,מור

כרםעין

גינקולוגיהמומחהיואב,פלדפרופ׳

נשיםבמחלקתבכיררופאוילוד,

ביתהמעבר,גילמרפאתואחראי

בילינסוןהחולים

בכיררופאיאיר,פרנקלד"ר

ומנהלהגינקולוגיתבמחלקה

הרפואיהמרכזהמעבר,גילמרפאת

השומרתלשיבא

לגילמומחהגדעון,קופרניקד"ר

יוםאשפוזמנהללשעברהמעבר,

במרכזאנדוסקופיהויחידתגינקולוגי

לגינקנלוגיהמומחהקפלן,הרפואי
מנהללאישה,מורבמרכזומיילדות

קופ"חשלהאישהבריאותמרכז
לציוןבראשוןמאוחדת

לגילמומחהברי,קפלןפרופ׳

לעניינימנהלסגןלשעברהמעבר,

לנשיםהחוליםבביתהקהילה

יולדות,מחלקתמנהלבבילינסון;
ורכזהישועהמעינייהרפואיהמרכז

קופ"חדן,מחוזמחוזי,נשיםרפואת
כללית

גינקו־אונקולוגיה
אונקולוגיה(גם:)ראו

היחידהמנהלרם,איתןד"ר

בביתאונקולוגיתלגינקולוגיה

בילינסוןהחוליםביתלנשים,החולים



צילום:
דוברות
מרכז
רפואי
רבץ

בי7י1סון

היחידהמנהלמריו,ביינרד"ר

מומחהאונקולוגית,לגינקולוגיה

ובכירורגיהבגינקו־אונקולוגיה

)לפרוסקופיתאנדוסקופית
מאירהרפואיהמרכזורובוטית(,

בכיררופאגלעד,בן־ברוךפרום׳

אונקולוגית,לגינקולוגיהבמחלקה
המרכזהמחלקה,מנהללשעבר

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלאבי,בן־שושןד"ר

לגינקולוגיהוהמרכזנשיםמחלקת

ויולדות,נשיםמחלקתאונקולוגית,
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

מחלקתמנהלעינבר,שחרבןר"ד
זיוהרפואיהמרכזויולדות,נשים

היחידהמנהלדן,גריסרופר1פ׳

החולים,ביתאונקולוגיתלגינקולוגיה

הרפואיהמרכזונשים,ליולדותליס

)איכילוב(ת"א

אריאלה,סיטוןיעקובסוןד"ר
לגינקולוגיהביחידהבכירהרופאה
ביתלנשים,החוליםבביתאונקולוגית

בילינסוןהחולים

מחלקתמנהלעופר,לביאפרום׳
בגינקו־מומחהויולדות,נשים

אונקולוגיה,
$TS1$,בגינקואונקולוגיה$TS1$

$DN2$,בגינקואונקולוגיה$DN2$כרמלהרפואיהמרכז

היחידהמנהלתטלי,לויפרופ׳

,המרכזאונקולוגיתלגינקולוגיה

וולפסוןהרפואי

אגףאחראיאמנון,עמיתד"ר

לגינקולוגיההיחידהומנהלנשים
ע"שהאונקולוגיהמרכזאונקולוגית,

רמב"םהרפואיהמרכזפישמן,

אגףמנהלעמי,פישמןפרופ׳
מאיר,הרפואיהמרכזויולדות,נשים
ומיילדות,לגינקולוגיהמומחה
ולגינקולוגיהלגינקראונקולוגיה
הספרביתדיקאןסגןכירורגית,

אביבתלבאוניברסיטתלרפואה

המחלקהמנהליעקב,קורחד"ר
המרכזאונקולוגית,לגינקולוגיה

השומרתלשיבאהרפואי

ונערותילדות

בכירהיועצתרוחי,גייסטד"ר

כירורגיההאורו־גינקולוגיה,בתחומי

ילדותשלוגינקולוגיהרחמיתתוך

החברהיו"רהמרכז,באזורומתבגרות

ילדותשללגינקולוגיההישראלית

גםמטפלתמכבי.קופ"חומתבגרות,

רפואייםמרכזיםבמריקה

בכירהרופאהיעל,הראלד"ר

אחראיתויולדות,נשיםבמחלקת

וכירורגיהומתבגרותילדותמרפאת

המרכזהמין,איברישלפלסטית

השומרתלשיבאהרפואי

כירורגיהאנדומטריוזיס,

וניתוחיגינקולוגית

היסטרוסקופיהלפרוסקופיה

לודמילה,אוסטרובסקיד"ר
לאנדוסקופיהיחידהמנהלת
הרפואיהמרכזאונקוגינקולוגית,

כרמל

מנהליעקב,בורנשטייןפרום׳

המרכזויולדות,נשיםמחלקת

לגלילהרפואי

בכיררופאאלעד,ברקוביץ׳ד"ר

ובמרפאתויולדותושיםבמחלקת

לניתוחיםמומחהאנדומטריוזיס,

מתקדמיםורובוטיםאנדוסקופיים

העמקהרפואיהמרכזבגינקולוגיה,

מומחהמוטי,גולדנברגפרופ׳

מנהללשעברגינקולוגית,לכירורגיה

יוםואשפוזהגינקולוגיתהמחלקה

הרפואיבמרכזגינקולוגיכירורגי

לכירורגיהעליועץהשומר,תלשיבא

בישראלאסותארשתשלגינקולוגית

היחידהמנהלחן,גולדשמיטד"ר

בביתלפרוסקופיתלגינקולוגיה

בילינסון.החולים,ביתלנשיםהחולים
רפואייםמרכזיםבמריקהגםמטפל

בפועלמנהלרועי,משיחד"ר

המרכזהגינקולוגית,המחלקהשל

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהדוד,סוריאנופרופ׳

ופוריות,גינקולוגיהלמיילדות,
הישראליתהחברהיו"רלשעבר

ומנהלגינקולוגית,לאנדוסקופיה

לטיפולתחומיהרבהמרכז

שיבאהרפואיהמרכזבאנדומטריוזיס,

1פtg15;השומר,תל

בכירמנתחיובל,קאופמןד"ר

המרכזומנהלויולדותנשיםבמחלקת

באנדומטריוזיס,לטיפולתחומיהרב
כרמלהרפואיהמרכז

בכיררופאדוד,שטוקהייםד"ר

ומנתחגינקולוגייוםאשפוזאחראי

המרכזהגינקולוגית,במחלקהבכיר

השומרתלשיבאהרפואי

שירותמנהלרון,שינמןד"ר

מאיר.הרפואיהמרכזאנדומטריוזיס,

רפואייםמרכזיםבמריקהגםמטפל

אברישלדלקתיותמחלות

מיניתפקודהמין;

אורולוגיה(גם:)ראו

מנהלתליאורה,אברמובד"ר

החוליםביתמיני,לטיפולהמרפאה

הרפואיהמרכזונשים,ליולדותליס

)איכילוב(ת"א

אחראיתאחינעם,לב־שגיאד"ר

נרתיקיותבדלקותלטיפולהמרפאה

נשיםמחלקתהפות,שלומחלות

הרהדסההרפואיהמרכזויולדות,

הצופים

המרכזמנהלתמיכל,לוריאד"ר

בכירהרופאהמינית,לבריאות

המרכזויולדות,נשיםבמחלקת

הצופיםהרהדסההרפואי

אורולוגיה;אונקולוגיה;גם:ראו

מיילדותגסטרואנטרולוגיה;גנטיקה;

קרדיולוגיהופיריון;



גסטר1אנטר1ל1גיה

אנדוסקופיה
כבד(מחלותכירורגיה;גם:)ראו

ברפואהמומחהDN2$$גלואלכס,TS1$$DN2$$גלואלכס,TS1$$אלכס,גלו־ד"ר

גסטרואנטרולוגיהכבד,מחלותפנימית,

מנהלמתקדמת,ואנדוטקופיה

מתקדמתלאנדוסקופיההיחידה

החוליםביתגסטרואנטרולוגיה,במכון

בילינסון

במכוןבכיררופאמאור,להבר"ד
מנהלהעיכול,דרכילמחלות

המרכזפולשנית,אנדוסקופיה

השומרתלשיבאהרפואי

במכוןבכיררופאאלון,לנגד"ר

הרפואיהמרכזלגסטרואנטרולוגיה,

השומרתלשיבא

השירותמנהלעלאא',מלחםד"ר

דרכישלמתקדמתלאנדוסקופיה

2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

גסטרואנטרולוער^.דותן,איריספרום׳

אנדוסקופי,ואולטרסאונדהעיכול

ביתלגסטרואנטרולוגיה,המכון

בילינסוןהחולים

מנהלארוץ,משהסנטוד"ר

פולשנית,לאנדוסקופיההיחידה
והכבד,העיכולדרכילמחלותהמכון

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מומחהפרד,קוניקוףפר1פ׳

דרכיומחלותמתקדמתאנדוסקופיה

מאירהרפואיהמרכזמרה,

ילדים

רפואתכבד;מחלותכירורגיה;גם:)ראו

השמנה(

בכיררופאיגאל,אלנברגד"ר

לתזונהמומחהילדים,במחלקת

הרפואיהמרכזבילדים,עיכולודרכי

כרמל

היחידהמנהלתאפרת,ברוידאד"ר

ביתילדים,לגסטרואנטרולוגיה

הרופא()אסףשמירהחולים

מנהלמיכאל,וילשנסקיפרופ׳

ילדים,גסטרואנטרולוגיהיחידת
הדסההרפואיהמרכז

המכוןמנהלדן,טרנרפרופי
המרכזותזונה,ילדיםלגסטרו

צדקשעריהרפואי

היחידהמנהלשלומי,כהןד"ר

ביתילדים,לגסטרואנטרולוגיה

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

היחידהמנהלאריה,לויןפרופ׳

בילדים,ותזונהלגסטרואנטרולוגיה
וולפסוןהרפואיהמרכז

בכירהרופאהצילי,צנגןד"ר

בילדים,לגסטרואנטרולוגיהביחידה
וולפסוןהרפואיהמרכז

מחלקתמנהלשמעון,רייףפר1פ'
הדסההרפואיהמרכזילדים,

ילדיםלרפואתמומחהכרם,עין

כבדומחלותגסטרואנטרולוגיה

בילדים

מכוןמנהלרון,שאולפרופ׳

בילדים,ותזונהגסטרואנטרולוגיה
המרכזלילדים,רותהחוליםבית

רמב"םהרפואי

המכוןמנהלרענן,שמירפרופ׳

ומחלותתזונהלגסטרואנטרולוגיה

ילדיםלרפואתשניידרמרכזכבד,

ומערכתמעייםמחלות

העיכול

כבד(מחלותכירורגיה;גם:)ראו

)רמי(,אברהםאליקיםפר1פ'
וברפואהבגסטרואנטרולוגיהמומחה

הגסטרו,במכוןבכיררופאפנימית,
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלשומרון,בן־חורץפרום׳

העיכולדרכילמחלותהמכון

הרפואיהמרכז)גסטרואנטרולוגיה(,

השומרתלשיבא

המערךמנהלערן,גולדיןפרום׳
המרכזהמשולב,הגסטררכירותי

צדקשעריהרפואי

מערךמנהלתאיריס,דוחןפרום׳

החוליםביתגסטרואנטרולוגיה,

השרוןחוליםוביתבילינסון

לרפואהמומחהרועי,דקלד"ר

המכוןוגסטרואנטרולוגיה,פנימית
המרכזוהכבד,העיכולדרכילמחלות

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהזמיר,פרופ׳הלפרן

מערכתמחלותלגסטרואנטרולוגיה,

מערךמנהלפנימית,ורפואההעיכול

ויו"רבגסטרואנטרולוגיההמחקר

לחקרהמכוןשלהמדעיהמנהל
ת"אהרפואיהמרכזבבריאות,מדיני

פרטיתומרפאה)איכילוב(

המכוןמנהליהודה,חוברספר1פ׳

הרפואיהמרכזהגסטרואנטרולוגי,

רמב"ם

החברהמזכירתעירית,חרמשד"ר

במכוןבכירהרופאהקלינית,לתזונה
ובמחלקההגסטרואנטרולוגיה
גסטרומרפאתמנהלתד',פנימית

רמב"םהרפואיהמרכזלתזונה,

המרכזמנהלתהנית,ינאיד"ר

במערךדלקתיותמעילמחלות

החוליםביתלגסטרואנטרולוגיה,

בילינסון

מומחהעמי,ספרברפרופ׳

מעיים,ומחלותבגסטרואנטרולוגיה
שלהגסטרובמכוןבכיריועץלשעבר

4ZSEI)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

נוירו־גסטרואנטרולוגיה
גניקולוגית(אורולוגיה;גם:)ראו

גסטרואנטרולוגמרק,באר־גבלד"ר

לנוירו־מומחהבכיר,ופרוקטולוג

גסטרואנטרולוגיה

$TS1$לנוירוגסטרואנטרולוגיה$TS1$

$DN2$לנוירוגסטרואנטרולוגיה$DN2$בעלהאגן,ולרצפת

;3egt!אונובקרייתפרטיתמרפאה
במכוןבכירהרופאהריטה,ברוןד"ר

תחוםמרכזתגסטרואנטרולוגיה,

המרכזהעיכול,מערכתתנועתיות

רמב"םהרפואי

השירותמנהלרם,דיקמןפרופ׳

במערךהעיכולמערכתלתנועתיות

בילינסוןהחוליםביתהגסטרו,

השירותמנהלרון,ישיד"ר

)נוירו־תפקודיותלהפרעות

גסטרואנטרולוגיה(

$TS1$)נוירוגסטרואנטרולוגיה($TS1$

$DN2$)נוירוגסטרואנטרולוגיה($DN2$ותנועתיות

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,ומחלותלגסטרואנטרולוגיה
בנוירו־גסטרואנטרולוגיהמומחה

המרכזהמעי,שלתפקודיותומחלות

מאירהרפואי

גינקולוגיה;אורולוגיה;גם:ראו

השמנה.רפואתכבד;מחלותכירורגיה;
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גריאטריה

רופאהיעל,טמיראדוניד"ר

!גריאטריה,פנימיתלרפואהמומחית

מכביקופ"ח

רופאהאילת,אביב־וביטר"ד

המרכזדחופה,לרפואהבמחלקה

הצופיםהרהדסההרפואי

השירותמנהלצבי,דוולצקיפרום׳

רמב"םהרפואיהמרכזהגריאטרי,

מנהלתסבטלנה,דלודקובד"ר

מרפאהואחראיתמונשמיםמחלקת

לרפואההמשולבהמרכזגריאטרית,

ומנהלתחנה(,)פרדסשהםגריאטרית

שמואלגןקיבוץדורות,ביתרפואית,

המחלקהמנהלתשרי,טלד"ר
קפלןהרפואיהמרכזהגריאטרית,

ברפואהמומחהרון,צ׳ליקד"ר

המחלקותמנהלובגריאטריה,פנימית
ת"הרפואיהמרכזהגריאטריות,

)איכילוב(

בכירהרופאהדבי,שפיראד"ר

הרפואיהמרכזהגריאטרית,במחלקה

צדקשערי

גריאטריהתומך;טיפול

שיקומית
שיקום(גם:)ראו

מומחהאמיתי,אוברמןד"ר

מנהלתומך,ובטיפולבגריאטריה

שיקומית,לגריאטריההמחלקה

פוריהפדההרפואיהמרכז

לרפואהמומחיתיעל,אוריוןד"ר

גריאטריההמטולוגיה,פנימית,

מחלקהמנהלתפליאטיבית,ורפואה
הרפואיהמרכזא',גריאטריתפנימית

)איכילוב(ת"א

מומחהדניאל,אוולאיד"ר

מנהלתומך,וטיפולבגריאטריה

הרפואיהמרכזהפליאטיבי,השירות

הדסה

מנהלתסגניתאוקסנה,בורודיןד"ר

המרכזגריאטרית,פנימיתמחלקה

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלישעיהו,בלוססקיפרופ׳

החוליםביתהגריאטרית,המחלקה

בילינסון

ברפואהמומחהיצהל,ברנרפרופ׳

הרפואיהמרכזוגריאטריה,פנימית

מאיר

המערךמנהלדן,ג׳וסטופרופ׳
גריאטריה־והמחלקההגריאטרי

שיקומית

$TS1$גריאטריהשיקומית$TS1$

$DN2$גריאטריהשיקומית$DN2$,'שיבאהרפואיהמרכזב

השומרתל

שיקוםפנימית;גם:ראו
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הנוט1ל1גיה

האגףמנהלתדינה,בן־יהודהפרום׳

הדסההרפואיהמרכזההמנוולוגי,

מנהלתענת,גפטר־גויליפרופ׳

בכירהורופאהא׳פנימיתמחלקה

החוליםביתלהמטולוגיה,במערך

בילינסון

בכירהרופאהאורה,פלטיאלפרופ׳

בביתחוקרתלהמטולוגיה,במחלקה

לשעברהציבור,לבריאותהספר

הציבור,לבריאותביה"סמנהלת
הדסההרפואיהמרכז

המכוןמנהליעקב,רואופרופ׳

צדקשעריהרפואיהמרכזההמטולוגי,

חוקרת)דבי(,דבורהרונדפרופ׳

לשעברלהמטולוגיה,במחלקה

טיפולית,להמפרזיסהיחידהמנהלת
כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

המרפאהמנהלפנחס,שטרקד"ר

בפתחמדיקל""שטרקהפרטית

תלסמיהמרפאתמרכזלשעברתקנה,

החוליםבביתלהמטולוגיהבמערך

בילינסון

ורפואתדםקרישתדימום,

דםעירויים/בנקאות

מנהלמרטין,אליספרופ׳

הדם,ובנקההמטולוגיהמכון
וקרישתדמיםבמחלותמומחה

ומחלותעירוייםרפואתהדם,

המרכזמיאלופרוליפורטיביות,

מאירהרפואי

היחידהמנהלבנימין,ברנרפר1פ׳

ההמטולוגי,במערךהדםלקרישת
רמב"םהרפואיהמרכז

הדםבנקמנהלאלדד,דןפרופ׳

הרפואיהמרכזהאפרזיס,ויחידת

רמב"ם

במערךבכיררופאדוד,ורוןפרופ׳

ת"אהרפואיהמרכזההמטולוגי,

)איכילוב(

הדם,בנקמנהלתאורלי,וליגד"ר
הדסההרפואיהמרכז

שלרפואיתיועצתורד,יהלוםד"ר

נוגדניםלאפיוןהארציתהמעבדה

מד"א,נדירות,דםקבוצותוסיווג
הדםשירותימחלקתומנהלת

המטולנגיהיהודה,בןדינה?רופ'

החוליםביתהדם,בבנקואפרזיס

בילינסון

היחידהמנהלאהרן,לובצקיד"ר

שיבאהרפואיהמרכזהדם,לקרישת

השומרתל

מנהלתנעמי,לוין־רחימיד"ר

בכירהורופאההדםלבנקהיחידה

שמירהחוליםביתההמטולוגי,במכון

הרופא()אסף

רופאהאופירה,סלומוןפרום׳

המרכזדם,לקרישתביחידהבכירה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלתגליה,ספקטרד"ר

להמטולוגיה,במערךדםלקרישת

מייעצתאביב,תלבאוניברסיטת

במרפאתהפרטיבאופןומטפלת

השרוןבהוד

יחידתמנהליוסף,קלישד"ר

להמטולוגיה,המחלקההקרישה,

הדסההרפואיהמרכז

המכוןמנהלתגילי,קנתפרום׳

דם,וקרישתלהמופיליההארצי

הדםקרישתלחקרהמכוןומנהלת

הרפואיהמרכזת"א,אוניברסיטתשל

השומרתלשיבא

בכירהרופאהענת,רבינוביץר"ד

יחידתמנהלתההמטולוגי,במכון

סורוקההרפואיהמרכזדם,קרישת

בילינסוןהחוליםבית

מומחיתאאידה,עינבלפר1פ׳

לשעברוקרישה,בהמטולוגיה

ההמטולוגיתהמרפאהמנהלת

ביתקרישה,למחלותוהיחידה

הקתדרהראשבילינסון,החולים

הרפואהלחקרהדםקרישתלחקר

עצםמחהשתלת

יחידתמנהלתבתיה,אבניד"ר

הרפואיהמרכזעצם,מחיוםאשפוז

הדסה

היחידהמנהלמשה,ישורוןד"ר

דוידנף,במרכזעצםמחלהשתלות

בילינסוןהחוליםבית

המרכזנשיאארנון,נגלרפרום׳

חבלהדםובנקלהמטראונקולוגיה

ללוקמיההוועדהיו"רסגןהטבור,
האירופיהאיגודשלחריפה

שיבאהרפואיהמרכזלהשתלות,

השומרתל

היחידהמנהלתגלית,פרץד"ר

במערךבכירהעצם,מתלהשתלות

סורוקההרפואיהמרכזההמטולוגי,

מנהלתצילה,צוקרמןפרופ׳

והיחידהההמטולוגיהמערך

הרפואיהמרכזעצם,מחלהשתלות

רמב"ם

להשתלתהיחידהמנהלרון,רםד"ר

המרכזההמטולוגי,במערךעצםמח

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלאביחי,שמעוניפר1פ׳

וטיפולעצםמחלהשתלותהמחלקה

מנהליאב,תאילאיסוףוהיחידהתאי

המרכזההמטולוגי,המערךשלשותף

השומרתלשיבאהרפואי

ילדיםהמטו־אונקולוגיה

מנהלסגניתגלי,אברהמיד"ר

מרכזההמטראונקולוגי,המערך

ילדיםלרפואתשניידר

מנהלתרונית,אלחסידפרום׳

ילדים,להמטראונקולוגיההמחלקה

לילדים,דואקדנההחוליםבית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

שירותמנהלתשרה,אליצורד"ר

בילדים,המטולוגיותממאירויות

ילדיםלרפואתשניידרמרכז

בכירהרופאהנירה,ארד־כהןד"ר

ואונקולנגיההמטולוגיהבמחלקת

ביתעצם,מחוהשתלותילדים

הרפואיהמרכזלילדים,רותהחולים

רמב"ם

המחלקהמנהלתשפרה,אשפרום׳

ילדיםואונקולוגיתלהמטולוגיה

רותהחוליםביתעצם,מחוהשתלות

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,

שירותמנהלתבלה,בילורייד"ר

ההמטרבמערךעצםמחהשתלות

וליליאדמונדהחוליםביתאונקולוגי,

הרפואיהמרכזלילדים,ספרא

השומרתלשיבא



המחלקהמנהלגל,גולדשטייןד"ר
המרכזילדים,להמטראונקולוגיה

הדסההרפואי

מנהלמיכאל,ויינטראובפרום׳

לפגיעותהרב־צוותיתהמרפאה

מרכזאלי"ןהחוליםביתמוחיות,

ונוערילדיםלשיקום

יחידתמנהלתאירנה,זיידמןד"ר

מחלקתבילדים,עצםמחהשתלות
מומחיתואימונותרפיה,השתלות

המטו־אונקולוגיהילדים,ברפואת
המרכזעצם,מחוהשתלותילדים

הדסההרפואי

היחידהמנהלתהלן,טולדנוד"ר

ההמטו־במערךלנוירו־אונקולוגיה

אונקולוגי,

$TS1$,ההמטואונקולוגי$TS1$

$DN2$,ההמטואונקולוגי$DN2$לרפואתשניידרמרכז

ילדים

המערךמנהלשי,יזרעאליפרופ׳

שניידרמרכזההמטולוגי־אונקולגי,

ילדיםלרפואת

מנהלתמיכל,ילון־אורןד"ר

ילדיםלנוירראונקולוגיההשירות

להמטו־במחלקהבכירהורופאה

אונקולוגיה

$TS1$להמטואונקולוגיה$TS1$

$DN2$להמטואונקולוגיה$DN2$,החוליםביתילדים

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מרכזמנהלאלעד,יעקביד"ר

בילדים,תאיוטיפוללאימונותרפיה
להמטו־אונקולוגיההמחלקה
החוליםביתעצם,מחוהשתלות

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

מנהלתמ"מג׳ואן,יעקובוביץד"ר

במערךלהמטולוגיההיחידה

שניידרמרכזההמטולוגי־אונקולוגי,

ילדיםלרפואת

בכירהרופאהקרינה,לויןד"ר

פדיאטרית,להמטולוגיהביחידה
העמקהרפואיהמרכז

יחידהמנהלתחגית,מיסקיןד"ר

הרפואיהמרכזילדים,להמטולוגיה

צדקשערי

מנהלתפולינה,סטפנסקיפרום׳

עצםמחהשתלותמחלקת

ברפואתמומחיתואימונותרפיה,

ילדיםהמטו־אונקולוגיהילדים,

הרפואיהמרכזעצם,מחוהשתלות

כרםעיןהדסה

מנהלתסגןסרגיי,פוסטובסקיד"ר

ואונקולוגיתהמטולוגיהמחלקת
המרכזעצם,מחוהשתלותילדים

רמב"םהרפואי

בכיררופאאריאל,קורןפרופ׳

ילדיםהמטראונקולוגיתביחידת

המרכזהמחלקה,מנהלולשעבר

העמקהרפואי

רופאהשושנה,רבל־וילקפרופ׳

להמטולוגיה־אונקולוגיהביחידה
המרכזגושה,מכוןומנהלתילדים

צדקשעריהרפואי

המרכזמנהלגידי,רכביפר1פ'

בהמטולוגיהמומחההסרטן;לחקר

ומחלותלימפומהלויקמיה,ילדים,

בילדים;ממאירותלאהמטולוגיות
גידוליילדים,באונקולוגיהומומחה

בילדים;סולידייםוגידוליםמוח
וגנומיקהחדשנייםלטיפוליםמומחה
תלשיבאהרפואיהמרכזסרטן,של

השומר

היחידהמנהלג׳רי,שטייןד"ר

שניידרמרכזעצם,מחלהשתלת

ילדיםלרפואת

המערךמנהלעמוס,תורןפרופ׳

מחוהשתלותלהמטו־אונקולוגיה

וליליאדמונדהחוליםבביתעצם

ברפואתמומחהלילדים,ספרא

ובהמטו־בהמטולוגיהילדים,

אונקולוגיה

$TS1$ובהמטואונקולוגיה$TS1$

$DN2$ובהמטואונקולוגיה$DN2$,הרפואיהמרכזילדים

השומרתלשיבא

היחידהמנהלתחנה,תמריפרופי

שניידרמרכזלשעבר,להמטולוגיה

ילדיםלרפואת

וחריפהכרוניתלוקמיה

מנהלתאסנת,באריפרופ׳

ביחידהכרוניותלאוקמיותשרות

בילינסוןהחוליםביתלהמטולוגיה,
יחידתמנהליאיר,הרשינוד"ר

CLL,המרכזההמטולוגי,המערך

)איכילוב(ת"אהרפואי

במערךבכיררופאאופיר,וולךד"ר

האשפוזיחידתמנהלההמטולוגיה,

דוידוף,ביתבמרכזההמטראונקולוגי
בילינסוןהחולים
המחלקהמנהלאיתי,לויד"ר
בלוקמיהמומחהההמטולוגית,
סורוקההרפואיהמרכזולימפומה,

אשפוזמנהלישי,עופרןד"ר

לוקמיהתחוםומרכזהמטולוגי
הרפואיהמרכזההמטולוגי,במערך

רמב"ם

מנהלתמיה,מיבוביץ׳קורןד"ר

החוליםביתההמטולוגי,המכון

הרופא()אסףשמיר

המערךמנהלתפיה,רענניפרופ׳
ולהמטראונקולוגיהלהמטולוגיה
בלוקמיהמומחיתדוידוף,במרכז
בילינסוןהחוליםביתוכרונית,חריפה

לינזפומה

המכוןמנהלאברהם,אביגדורד"ר

המערךשלומנהל־שותףההמטולוגי

תלשיבאהרפואיהמרכזההמטולוגי,

השומר

רופאהנטע,גולדשמידטד"ר

המרכזההמטולוגית,במחלקהבכירה

הדסההרפואי

מנהלתרונית,גוריוןד"ר

ההמטולוגיהאמבולטוריהשירות

משותפתמנהלתדוידוף,במרכז

רב־תחומילטיפולהמרפאהשל

להמטו־המכוןהעור,שלבלימפומות

אונקולוגיה

$TS1$להמטואונקולוגיה$TS1$

$DN2$להמטואונקולוגיה$DN2$המערךדוידוף,במרכז

בילינסוןהחוליםביתההמטולוגי,

,רופא)דדי(דודלביאד"ר

המרכזלהמטולוגיה,במחלקה

הדסההרפואי

בכירהרופאהנועה,לביאד"ר

במערךלימפומהתחוםומרכזת

רמב"םהרפואיהמרכזההמטולוגי,

בכירהרופאהחוה,פריד"ר

במערךהלימפומותשירותומנהלת

ת"אהרפואיהמרכזההמטולוגי,

)איכילוב(

נפוצהמיאלונזה

המערךמנהלתעירית,אביביפרופ׳

ת"אהרפואיהמרכזההמטולוגי,

)איכילוב(

בכיר,רופאנעם,בנימיניד"ר

ואחראימיאלומהתחוםמרכז

במערךהקלינייםהמחקריםתחום

רמב"םהרפואיהמרכזההמטולוגי,

לאבחוןהמרכזאחראימשה,גתד"ר
במחלקהבעמילואידוזיסוטיפול
הדסההרפואיהמרכזההמטולוגית,

שירותמנהלתיעל,כהןד"ר

ההמטולוגי,המערךמיאלומה,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

המחלקהמנהלתמרב,לייבהד"ר

הציבוריהחוליםביתההמטולוגית,

אשדודאסותא

מומחיתהילה,מגןד"ר

היחידהמנהלתבהמטולוגיה,

הרפואי,המרכזנפוצהלמיאלומה

השומרתלשיבא

כלי־דם;כירורגיתגם:ראו

דם(;)לחץנפרולוגיהנוירוכירורגיה;

רדיולוגיה.



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

כאבורפואתהרדמהמטות,עידיתפרום׳

כאב1רפ1אתהרדמה

יחידתמנהלזאב,גולדיקד"ר

המרכזנמרץ,טיפולהתאוששות

כרמלהרפואי

בטיפולמומחהפייר,זינגרפרופ׳

ותזונה,גסטרואנטרולוגיהנמרץ,

כללינמרץטיפולמחלקתמנהל

החוליםביתהתזונה,לחקרוהמכון

בילינסון

מערךמנהלתעידית,מטותפרופ׳

ומנהלתנמרץוטיפולכאבהרדמה,

ת"אהרפואי,המרכזהכירורגיהאגף

)איכילוב(

בהרדמהמומחהערן,סגלד"ר

ההרדמה,מערךמנהלנמרץ,ובטיפול

באסותאהכאבויחידותנמרץטיפול

רפואייםמרכזים

אגףמנהלראובן,פרופ׳פיזוב

הרדמה,מחלקתומנהלההרדמה

כרםעיןהדטההרפואיהמרכז

מיילדותיתהרדמה

ופיריון(מיילדותגם:)ראו

היחידהמנהלפילים,אבקסיסד"ר

הרפואיהמרכזמיילדותית,להרדמה

רמב"ם

רופאהשרון,אורבך־זינגרפרופ׳

אחראיתהרדמה,במחלקתבכירה

החוליםביתנשים,במערךהרדמה

בילינסון

מנהליהודה,גינזסרפרופ׳

)הרדמהוילדאםלהרדמתהיחידה

ומנהלנמרץוטיפולההרדמהחטיבת

בהרדמהמומחההרדמה,מחלקת

,המרכזוטראומהנוירוכירורגית

סורוקההרפואי

היחידהמנהלתאורית,נחתומיד"ר

נויררכירורגיים,לניתוחיםלהרדמה

צדקשעריהרפואיהמרכז

בכאבטיפול

נוירולוגיה;אונקולוגיה;גם:)ראו

שיקום(

מנהלליאוניד,אידלמןפרופ׳

החוליםביתהרדמה,מחלקת

בילינסון

כאב,מכוןמנהלסילביו,ברילד"ר

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

נוירוכירורגיתהרדמה

נוירוכירורגיה(גם:)ראו

מערךמנהלחיים,ברקנשטטפרום׳

תלשיבאהרפואיהמרכזהרדמה,

השומר

יחידתמנהלדניאל,היאטד"ר

ועמודראשלניתוחיההרדמה

המרכזהרדמה,מערךשידרה,

)איכילוב(ת"אהרפואי

יו"ראלכסנדר,זלוטניקפרום׳

המרכזילדים(,והרדמתמיילדותית

כרםעיןהדטההרפואי

היחידהמנהלאלכס,יוסקוביץד"ר

הרפואיהמרכזמיילדותית,להרדמה

צדקשערי



מערךמנהלאיתי,אריהגורד"ר

פולשנייםלטיפוליםמומחהכאב,

לכאב,הישראליתהאגודהיו"רבכאב,
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלאליעד,דוידסוןפרופ׳

יו"רלשעברכאבים,לשיכוךהיחידה

המרכזלכאב,הישראליתהאגודה

הדסההרפואי

מומחיתריטה,לייבזוןלקרד"ר

מרפאתמנהלתובכאב,בהרדמה

ורופאהבילינסוןהחוליםבביתכאב

נארארפואיבמרכז

בהרדמהמומחהנמרוד,עדיד"ר

לטיפולהיחידהמנהלנמרץ,וטיפול

טיפולההרדמה,במערךכללינמרץ

ת"אהרפואיהמרכזוכאב,נמרץ

)איכילוב(

מנהלתלודמילה,קצ׳קוד"ר

בכירהורופאהכרונילכאבהמרפאת

שניידרמרכזהרדמה,במחלקת

ילדיםלרפואת

ילדים

מחלקתמנהליעקב,גוזלפרופ׳
מומחהבכאב,וטיפולהרדמה

בילדיםלבלניתוחיבהרדמה

המרכזילדים,ובהרדמתובמבוגרים

צדקשעריהרפואי

היחידהמנהלאביאל,זילביגרד"ר

הרדמה,מערךילדים,להרדמה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מחלקתמנהליעקב,כץד"ר
מרכזהניתוח,חדריומערךהרדמה

ילדיםלרפואתשניידר

מנהלמוסטפא,סנזאריפרופ׳

בהרדמתמומחההרדמה,מחלקת

ציוןבניהרפואיהמרכזוילדים,פגים

וחזהלב

כירורגייתקרדיולוגיה;גם:)ראו

לב־חזה(

חדריאגףמנהלתדינה,אורקיןד"ר

השומרתלשיבאהרפואיהמרכזניתוח,

מחלקתמנהלפיליפ,לויןד"ר
הרפואיהמרכזכללי,נמרץטיפול

צדקשערי

היחידהמנהלסרגיי,פרייסמןד"ר

המרכזלב־חזה,בניתוחילהרדמה

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתנחמה,שיינברגד"ר

ולב,חזהלניתוחיההרדמהיחידת

ת"אהרפואיהמרכזהרדמה,מערך

)איכילוב(
לב־כירורגייתאונקולוגיה;גם:ראו

תזה;

$TS1$;לבתזה$TS1$

$DN2$;לבתזה$DN2$נוירוכירורגיה;ופיריון;מיילדות

שיקום.קרדיולוגיה;נוירולוגיה;



הרופאים

ילדיםפרידמן,אבן־טובומדר

נמרץ,טיפ1לילדים
1יל1דיםפגים

מנהלחיים,יוסףבן־אריד"ר

ביתילדים,נמרץלטיפולהמחלקה

הרפואיהמרכזלילדים,רותהחולים

רמב"ם

היחידהמנהלג׳אק,בראוןד"ר

הרפואיהמרכזילדים,ומרץלטיפול

צדקשערי

בטיפולמומחיתרבקה,ברוקסד"ר

לטיפולהיחידהמנהלתילדים,נמרץ

הדסההרפואיהמרכזילדים,נמרץ

הצופיםהר

היחידהמנהלאלחנן,נחוםד"ר

לרפואתשניידרמרכזנמרץ,לטיפול

ילדים

המחלקהמנהלגידי,פרתפרופ׳
החוליםבביתילדיםנמרץלטיפול

יו"רלילדים,ספראוליליאדמונד

ההסתדרותשלהמדעיתהמועצה

תלשיבאהרפואיהמרכזהרפואית,

השומר

מנהלתמרינה,רובינשטייןד"ר

בכירהרופאהפולשני,שירות

המרכזילדים,נמרץטיפולבמחלקת

השומרתלשיבאהרפואי

וילודיםפגים

סמדר,פרידמןאבן־טובפרופ׳

לנאונטולוגיההמחלקהמוהלת

לטיפולוהיחידותהיילודיםמחלקות

הרפואיהמרכזוביילוד,בפגנמרץ

הדסה

בכיררופאבנימין,עוזברפרופ׳

לילוד,נמרץוטיפוללילודיםבמחלקה
לילודיםהמחלקהמנהללשעבר

)נאנטולוגיה(,בילודנמרץוטיפול

2020פורבסבישראלהטובים

הדסההרפואיהמרכז

מחלקתמנהלעומר,גלובוסד"ר
הציבוריהחוליםביתופגים,יילודים

אשדודאסותא

לילודיםמומחהדניאל,לוביןד"ר

ופגים,ילודיםאגףמנהלוגניקולוגיה,

הישועהמעינייהרפואיהמרכז

מנהלתאיטה,ליטמנוביץד"ר

מנהלתויילודים,פגיםמחלקת

nidcapלהדרכתהארציהמרכז

לפגים,תומךהתפתחותיטיפול
מאירהרפואיהמרכז

מנהלפרנסיס,מימוניפרופ׳

המרכזופגים,הילודיםמחלקת

צדקשעריהרפואי

ביתמנהלדרור,מנדלפרופ׳

לילדיםדואקדנההחולים

בפגנמרץלטיפולהיחידהומנהל

דואקדנההחוליםביתוביילוד,

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,

)איכילוב(

מנהלאמיר,קוגלמןפרופ׳

ופגיםיילודיםנמרץלטיפולהמחלקה

המרכזלילדים,רותהחוליםבבית

יחידתמנהללשעבררמב"ם,הרפואי

ציוןבניהרפואיבמרכזילדיםריאות

מחלקתמנהלאבי,רוטשילדפרופ׳
המרכזפגים,נמרץוטיפולילודים

כרמלהרפואי

מנהלסגןאריה,ריסקיןפרופ׳

בניהרפואיהמרכזהפגיה,מחלקת

ציון

מנהלתציפי,שטראוספרופ׳

המרכזופגים,יילודיםמחלקת

השומרתלשיבאהרפואי

הילדיםרפואתשלהשוניםמקצועותיה

לאורךהתחומיםמרביתתמתמפורטים
אורתופדיה;אורולוגיה;הרשימה:

אנדוקרינולוגיה;ואימונולוגיה;אלרגיה

גניקולוגית;גנטיקה;גרון;אוזןאף

המטולוגיה;גסטרואנטרולוגיה;

כירורגיה;כאב;ורפואתהרדמה

זיהומיות;מחלותלב־חזה;כירורגיית

ופיריון;מיילדותכבד;מחלות

נפרולוגיה;נוירולוגיה;נוירוכירורגיה;

קרדיולוגיה;פסיכיאטריה;עיניים;עור;

ריאות;רדיולוגיה;ראומטולוגיה;

שיקום.שיניים;השמנה;רפואת
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כידנרגיה

הרניה

מנהלעאדל,סאלחאבוד"ר

שדאמבולטורית,לכירורגיההמדור

השרותומנהלהבטן,דופןושחזור

הבטן,דופןושחזורבקעיםלתיקון

המרכזכללית,לכירורגיההמערך

רמב"םהרפואי

איבריםהשתלת

כירורגיתכלי־דם;כירורגיתגם:)ראו

לב־חזה(

המרכזמנהלאיתן,מורפרופ׳

תלשיבאהרפואיהמרכזלהשתלות,

השומר

מחלקתמנהלאביתר,נשרד"ר

לרפואתשניידרמרכזהשתלות,

בילינסוןהחוליםוביתילדים

טראומה

כאב(ורפואתהרדמהגם:)ראו

המרכזמנהלהאני,באתוסד"ר

המרכזדחופה,וכירורגיהלטראומה

רמב"םהרפואי

יחידתמנהלדרור,סופרד"ר

הכירורגית,בחטיבההטראומה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהליורם,קלייןד"ר

המרכזקריטית,וכירורגיהלטראומה

השומרתלשיבאהרפואי

מנהל)מיקי(,מיכאלשטייןד"ר

במחלקהבכירוכירורגהטראומהיחידת
בילינסוןהחולים,ביתלכירורגיה

מנהלבכיר,כירורגגד,שקדפרופ׳

הרפואיהמרכזטראומה,יחידת

סורוקה

ילדים

טיפולילדיםהמטולוגיה;גם:)ראו

וילודים(פגיםנמרץ,

ניתוחייחידתמנהלדן,ארבלד"ר

במחלקהבכירמנתחרופאיילודים,
מומחהוכללית.ילדיםלכירורגית

בילדיםומומיםסרטןבניתוחי

הדסההרפואיהמרכזובפגים,

אסנת,זמורה־בלוססקיר"ד

ילדים,לכירורגיתהמחלקהמנהלת
הרופא()אסףשמירהחוליםבית

ביחידהבכיררופאגד,לוטןד"ר

פולשנית,זעירילדיםלכירורגית
ביתילדים,בכירורגיתמומחה

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכירורגיתמומחיתחגית,נגרד"ר

החיילרמתאסותאחוליםבביתילדים

כירורגיתבמחלקתבכירהורופאה

צדקשעריהרפואיבמרכזילדים

)איגור(,מיכאלסוחוטניקפרופ׳
ילדים,לכירורגיתהמחלקהמנהל
לילדים,דואקדנההחוליםבית
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלנפתלי,פרוידפרופ׳

ומומחהלשעברהכירורגיתהמחלקה

שניידרמרכזילדים,בכירורגית

ילדיםלרפואת

המחלקהמנהלעמוס,פרומןד"ר
הרפואיהמרכזילדים,לכירורגית

הדסה

בכירורגיהמומחהסרגיי,קיררד"ר

מנהלילדים,ובכירורגיתכללית

המרכזילדים,לכירורגיתהמחלקה

וולפסוןהרפואי

מנהלדרגן,קרברושיץד"ר

שניידרמרכזהכירורגית,המחלקה

ילדיםלרפואת

המחלקהמנהלרן,שטיינברגד"ר
בכירורגיתמומחהילדים,לכירורגית

רותהחוליםביתילדים,והשתלות

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,



השמנה(

במחלקהבכיררופאנסים,גרוןד"ר

פדההרפואיהמרכזהכירורגית,

פוריה

מנתחתרופאהרונית,גרינבויםד"ר

כלליתלכירורגיהבמחלקהבכירה

בריאטרייםלניתוחיםמרכזומנהלת

הרהדסההרפואיהמרכזמורכבים,

הצופים

מנהלסגןאחסר,עסליהפרופ׳

ומנהלכלליתלכירורגיההמערך

לפרוסקופיתלכירורגיההמדור

המרכזובריאטרית,מתקדמת

רמב"םהרפואי

מומחהאנדריי,קיררפרופ׳

ובריאטריתלפרוסקופיתבכירורגיה

מניתוחיםב"כשלים"ובטיפול

המחלקהמנהלקודמים,בריאטריים

הציבוריהחוליםביתהכירורגית,

מדיקלבאסיאמנתחאשדוד,אסותא
החיילרמתאסותאחוליםבבית

שד

אונקולוגיה(גם:)ראו

המרכזמנהלתתניר,אלוייסד"ר

קפלןהרפואיהמרכזהשד,לבריאות
כירורגיתאסיה,ברודסקיד"ר

השד,מרפאתעלאחראיתבכירה,

ציוןבניהרפואיהמרכז

מנהלמרדכי,גוטמןפר1פ׳

כלליתלכירורגיההמחלקה

בכירורגיהמומחהוהשתלות,

יו"רשד,ובכירורגיתאונקולוגית

המרכזהישראלי,הווסקולריהאיגוד

השומרתלשיבאהרפואי

ביחידהבכירהרופאהטל,הדרד"ר

הרפואיהמרכזהשד,לכירורגית

צדקשערי

מחלקהמנהלדני,הרשקופרום׳

העמקהרפואיהמרכזא,,כירורגית

המחלקהמנהלתעינת,כרמוןד"ר

מומחיתהשד,שללכירורגיה

שד,!בניתוחיאונקולוגיתבכירורגיה

הדסההרפואיהמרכז

יחידהמנהלמשה,כרמוןד"ר

שעריהרפואיהמרכזשד,לכירורגית

צדק

המרכזמנהלתתהילה,מנסד"ר

כירורגית,חטיבההשד,לבריאות

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהללשעברמיכאל,קורץד"ר

הרפואיבמרכזהשדלבריאותהמרכז

בליידיומנתחבכירכירורגסורוקה;

בביתמדיקלאסיאמקבוצתאסיא

החיילרמתאסותאחולים

השדמכוןמנהלתתמר,קרניד"ר

הרופא(,)אסףשמירהחוליםבבית

ליידיבמרכזשדלכירורגייתמומחית

בביתמדיקלאסיאמקבוצתאסיא

החיילרמתאסותאחולים

בכיררופאמשה,שבתאיפרופ׳

והשתלות,כלליתלכירורגיהבמחלקה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

ראונוספים,כירורגייםלמקצועות

כלי־דם;כירורגיתאורתופדיה;גם:

ולסת;פהכירורגיתלב־חזה;כירורגית

רפואייםלמקצועותנוירוכירורגיה.

ראובכירורגיה,עוסקיםבהםנוספים

אוזןאףאורולוגיה;אונקולוגיה;גם:

גסטרואנטרולוגיה;גניקולוגיה;גרון;

כאב;ורפואתהרדמההמטולוגיה;

וילודים;פגיםנמרץ,טיפולילדים

השמנה.רפואתעיניים;כבד;מחלות

כירורגיהקרני,תנורד"ר



מרהודרכילבלבכבד,

מחלותגסטרזאנטרולוגיה;גם:)ראו

כבד(

ביתבכיר,כירורגאריה,ארישד"ר

החיילרמתאסותאחולים

מנהל)מנדי(,מנחםחייםבןד"ר

ודרכילבלבכבד,לניתוחיהמרכז

צדקשעריהרפואיהמרכזהמרה,

היחידהמנהלברק,בר־זכאיד"ר

קפלןהרפואיבמרכזלבלבכבדלניתוחי
מדיקל,אסיאבקבוצתבכירוכירורג
החיילרמתאסותאחוליםבבית

המחלקהמנהלריאד,חדאדד"ר
כרמלהרפואיהמרכזב',הכירורגית

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

מחלקהמנהלעידו,נחמניד"ר
המרכזכירורגית,חטיבהב',כירורגית

)איכילוב(ת"אהרפואי

מחלקהמנהלדורון,קופלמןפרופ׳
העמקהרפואיהמרכזב',כירורגית

מנהלאלי,קקיאשוויליד"ר

הרפואיהמרכזא',כירורגיהמחלקת

לגליל

לפרוסקופיתכירורגיה
רפואתגטטרואנטרולוגיה;גם:)ראו

השמנה(

היחידהמנהלנחום,בגלייבטרד"ר

המרכזפולשנית,זעירלכירורגיה

מומחההצופים.הרהדסההרפואי

וכירורגיהלפרוסקופיתבכירורגיה

!מטבוליתבריאטרית

היחידהמנהלדוד,חזןד"ר

ולפרוסקופית,רובוטיתלכירורגיה
רובוטית,לכירורגיהמומחה

לטיפולוניתוחיםלפרוסקופית

הרפואיהמרכזחולנית,יתרבהשמנת

השומרתלשיבא

מנהלאבראהים,מטרפרופ׳

הרפואיהמרכזהכירורגית,המחלקה

ציוןבני

בכירמנתחעמיר,סולדד"ר

זעיר־פולשנייםבניתוחיםומומחה

בכיר,כירורגלפרוסקופית(,)כירורגיה

מדיקלבאסיאושותףרפואימנהל
החיילרמתאסותאחוליםבבית

היחידהמנהלגדעון,סרוקהד"ר

המרכזלפרוסקופית,לכירורגיה

ציוןבניהרפואי

מנהליוסף,קוריאנסקיד"ר

לפרוסקופית,לכירורגיההיחידה
ת"אהרפואיהמרכזכירורגית,חטיבה

)איכילוב(

המחלקהמנהלסגןדני,רוזיןד"ר
ומנהלוהשתלותכלליתלכירורגיה

מומחהכירורגי,יוםאישפוזמחלקת

וכירורגיתלפרוסקופיתבכירורגיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכזשד,

אגףמנהלפתחיה,רייסמןפרופ׳

המערךשלשותףמנהלכירורגיה;

המרכזהמשולב,הגסטרו־כיתרגי

צדקשעריהרפואי

ורקטוסגסמעי
אונקולוגיה(גטטרואנטרולוגיה;גם)ראו

מנהלשמואל,אביטלפרופ׳

מומחהב',כירורגיתמחלקה

סרטןשללפרסקופיתבכירורגיה

גסמעיבגידוליהעיכול,מערכת

המרכזקיבה,ובגידוליורקטום

מאירהרפואי

מנהל)סימון(,דניאלדואקד"ר

קולרקטלית,לכירורגיההיחידה
רמב"םהרפואיהמרכז

המערךמנהלעודד,זמורהפרופ׳

)אסףשמירהחוליםביתהכירורגי,
הרופא(

מנהלמרט,חייקיןד"ר

קולורקטליתלכירורגיההיחידה

האגן,רצפתניתוחי)פרוקטולוגיה,

שלורובוטיתפולשניתזעירכירורגיה

מומחההתחתונה(,העיכולמערכת

באמצעותהרקטוםסרטןלניתוחי

תלשיבאהרפואיהמרכזרובוט,

השומר

מומחיתחגית,טולצ׳ינסקיפרופ׳

ופרוקטולוגיה,כלליתלכירורגיה
הגסהמעילניתוחיהיחידהמנהלת

המרכזכירורגית,חטיבהוהרקטום,

)איכילוב(ת"אהרפואי

המחלקהמנהלאבירם,ניסןפרופ׳
ואונקולוגית,כלליתלכירורגיה

הישראליתהחברהיו"רג׳;כירורגית

במעימומחהאונקולוגית,לכירורגיה

CRSHIPECניתוחיורקטום,גס

סרקומהניתוחי,PIPACוניתוחי

הרפואיהמרכזניתוחית.תוךוקרינה

השומרתלשיבא

האגףמנהלאלון,פיקרסקיפר1פ׳

מנהלהדסה,הרפואיבמרכזהכירורגי

היחידהומנהללכירורגיההמחלקה

כרםעיןבהדסהקולורקטליתלכירורגיה

השירותמנהליהודה,קריבד"ר

חטיבההטבעת,ופירקטוםלגידולי

ת"אהרפואיבמרכזכירורגית

בחטיבהבכירכירורג)איכילוב(,

מדיקלאסיאשלהקולורקטאלית
החיילרמתאסותאחוליםבבית

מומחהמיכה,רבאופרופ׳

שותףהעיכול,מערכתשלבכירורגיה

בביתמדיקלבאסיאבכירוכירורג

חולים

החיילרמתאסותא

עליונהעיכולמערכת
וקיבהושט
אונקולוגיה(גסטרואנטרולוגיה;גם:)ראו

בכיררופאעמיר,יהודהבןד"ר

בכירורגיההמתמחההכירורגיבמערך

העיכולמערכתשלאונקולוגית

בחטיבהומנתחבכירכירורגהעליונה,

)אסףשמירהחוליםביתהכירורגית,

מדיקלבאסיאבכירוכירורגהרופא(,
החייל.רמתאסותאחוליםבבית

רפואייםמרכזיםבמריקהגםמטפל

היחידהמנהליורי,גולדסד"ר

העיכולמערכתשללכירורגיה

לבלב(קיבה,ושט,)ניתוחיהעליונה

לכירורגיההמחלקהמנהלוסגן

הרפואיהמרכזוהשתלות,כללית

השומרתלשיבא

בכיררופאיוסף,קלאוזנרפרופ'

מרכזומנהלהכירורגיתבחטיבה

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזהסרטן,

המערךמנהליורם,קלוגרד"ר

רמב"םהרפואיהמרכזהכירורגי,

המערךמנהלחנוך,קשתןפרופ׳

בילינסוןהחוליםביתהכירורגי,

בריאטרייםניתוחיס

רפואתגסטרואנטרולוגיה;גם:)ראו
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כלי־דםכירנרגית

דםכליכירורגרם,אברהמיד"ר

ביליוסוןהחוליםביתבכיר,

בכירורגיתמומחהאריה,בספרופ׳

דםכלימחלקתמנהללשעברדם,כלי

הרופא(,)אסףשמירהחוליםבבית
פךטי

מומחהיוסף,בשיר־שיךר"ד

ואנדרוסקולריתוסקולריתלכירורגיה
לב,ולניתוחידם(כליוצנתורי)ניתוחי
דםכליבמחלקתבכירדםכליכירורג

העורקים,אביניתוחיתחוםומרכז
בילינסוןהחוליםבית

היחידהמנהלאיליה,גולדיןד"ר

הרפואיהמרכזדם,כלילכירורגית

צדקשערי

המחלקהמנהלג׳ורג׳,גרינברגד"ר
בכירורגיהמומחהדם,כלילכירורגית

ואבהיקפייםעורקייםדםכלי

סורוקההרפואיהמרכזהעורקים,

מומחהאהרון,הופמןפרום׳

דם,כליובכירורגיתכלליתבכירורגיה

דםלכליהכירורגיתהיחידהמנהל

מרפאהובעלהעמק,הרפואיבמרכז

אלישעהחוליםבבית

המחלקהמנהליהודה,וולףפרופ׳
הרפואיהמרכזדם,כלילכירורגית

)איכילוב(ת"א

מנתחאביגדור,זליקובסקיפרופ׳

נארארפואימרכזומייסדבכיר

מחלקתמנהלמשה,חלקד"ר
בניתוחיםמומחהדם,כליניתוחי

אבישלמורכביםאנדו־וסקולריים

המרכזובבטן,בחזההעורקים

גםמטפלהשומר.תלשיבאהרפואי

רפואייםמרכזיםבמריקה

המחלקהמנהלרון,כרמליד"ר
הרפואיהמרכזדם,כלילכירורגית

הדסה

בכיררופאאיגור,מנביץ׳ד"ר

ביתדם,כלילניתוחיבמחלקה

במריקהגםמטפלבילינסון.החולים
רפואייםמרכזים

מנהלסגןסמי,ניטצקיפרופ׳

דםכלילכירורגיתהמחלקה

לכירורגיההיחידהמנהלוהשתלות,

הרפואיבמרכזפריפרייםדםכלישל

מרכזיםבמריקהגםמטפלרמב"ם.

רפואיים

היחידהמנהלתפייר,סימוןד"ר

בטיפוליםמומחיתדם,כלילכירורגית

וטרשתבמפרצתאנדרוסקולריים

הצוואר,עורקיובניתוחיעורקים
מאירהרפואיהמרכז

מומחהגבריאל,סנדרופרופ׳

הרפואיהמרכזדם,כליבכירורגית

סורוקה

בכירורגיהמומחהחיים,ענרפרופ׳

במחלקתעמיתרופאהדם,כלישל
הדסההרפואיהמרכזדם,כליכירורגית

המחלקהמנהלסגןארנון,קורןד"ר
החוליםבביתדםכלילכירורגית

מרכזיםבמריקהגםמטפלבילינסון.

רפואיים

רופאאלכסנדר,קנטרובסקיד"ר

במערךדםכלילכירורגיתביחידהבכיר

יפה.הללהרפואיהמרכזהכירורגי,

רפואייםמרכזיםבמריקהגםמטפל

בכירורגיהמומחהאיגור,רבץד"ר

מנהלדם,כליובכירורגיתכללית

ביתהדם,כליכירורגיתיחידת

אשדודאסותאהציבוריהחולים

היחידהמנהלדוד,שמשד"ר

המרכזלדיאליזה,גישהלניתוחי

צדקשעריהרפואי
נוירוכירורגיה;המטולוגיה;גם:ראו

רדיולוגיה.

בכירהרופאהדלית,מנהייסד"ר

הרפואיהמרכזדם,כליבמחלקת

כרמל



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

לב־חזהכירורגיית

ילדים

קרדיולוגיה(גם:)ראו

מנהל)גבי(,גבריאלאמירד"ר

מרכזבילוד,לבלניתוחיהיחידה

ילדיםלרפואתשניידר

המחלקהמנהלאלדד,ארזפרום׳
היחידהמנהלחזה,לבלניתוחי

המרכזבילדים,חזהלבלניתוחי

הדסההרפואי

היחידהמנהלדוד,משאליד"ר

בביתמולדיםמומיםלבלניתוחי

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
מולדים,מומיםלבבניתוחימומחה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

יחידתמנהלג׳ורג׳,פרנקלד"ר

לרפואתשניידרמרכזלב,ניתוחי

ילדים

המרכזנשיאאלן,שרףפרום׳

לבלמומיספראאדמונדהבינלאומי

תלשיבאהרפואיהמרכזמולדים,

השומר

יחידתמנהלליאור,ששוןד"ר

הרפואיהמרכזילדים,לבניתוחי

וולפסון

לב

קרדיולוגיה(גם:)ראו

בכיר,לבמנתחבוריס,אורלובד"ר
מסתםשלספיקהלאישירותמנהל

לב,במסתמימומחההמיטרלי,
אאורטות,ובניתוחימעקפיםבניתוחי
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכירורגיתמומחהגיל,בולוטיןד"ר

מנהלחזה,ביתוכירורגיתלב

במרכזלבלכירורגיתהמחלקה

באסיאבכירומנתחרמב"םהרפואי

רמתאסותאחוליםבביתמדיקל

החייל

המחלקהמנהלינאי,בן־גלד"ר
ת"אהרפואיהמרכזלב,לניתוחי

)איכילוב(

היחידהמנהלרון,בראונרד"ר

חזה,ניתוחילב־בינייםלניתוחי

קפלןהרפואיהמרכז

מנהל)ג׳יי(,יעקבלביאפרופ׳

מנהלוסגןלבהשתלותיחידת

הרפואיהמרכזלב,ניתוחימחלקת

השומרתלשיבא

אלכסנדר,דיאנזנטליפייד"ר
מבוגרים,לבלניתוחיהיחידהמנהל
הדסההרפואיהמרכז

המחלקהמנהלסגןמנחם,מצאד"ר
במסתמימומחהוחזה,לבלכירורגית

סורוקההרפואיהמרכזלב,

מנהל)גידי(,גדעוןסהרפרופ׳

מומחהוחזה,לבכירורגיהמחלקת

מסתמיםעורקיים,מעקפיםבניתוחי

סורוקההרפואיהמרכזעורקים,ואבי



חזהלבכירורגייתרפאלי,יעלד"ר

מנהלליאוניד,סטרניקד"ר

הרפואיהמרכזלב,ניתוחימחלקת

השומרתלשיבא

המערךמנהלדן,ערבותפרום׳

החוליםבביתוחזה,לבלניתוחי

ילדיםלרפואתשניידרובמרכזבילינסון

בכיררופאאמיר,קרמרד"ר

המרכזלב־חזה,לניתוחיבמחלקה

)איכילוב(ת"אהרפואי

הלבמרכזמנהלאהוד,רענניפרום׳

שיבאהרפואיבמרכזדםוכליחזה

הישראליהאיגודיו"רהשומר.תל

במסתמימומחהחזה.לבלניתוחי

העורקיםאביוניתוחימעקפיםלב,

מומחהרופאאיתן,שנירד"ר

החוליםביתוחזה,לבבניתוחי

בילינסון

המחלקהמנהלארז,שרוניד"ר

הרפואיהמרכזוחזה,לבלניתוחי

כרמל

ריאות

ריאות(אונקולוגיה;גם:)ראו

היחידהמנהלאלון,בן־נוןפרופ׳

ביתבגידולימהירוטיפוללאבחון

החיילרמתאסותאחולים,ביתהחזה

לניתוחימומחהאילן,ברד"ר

פולשניתזעירבגישההחזהבית

בכירמנתחרופא)טורקוסקופיה(,

ביתכירורגיתומנהלהריאותבמכון

וכירורגקפלןהרפואיבמרכזהחזה

אסותאחוליםביתשלהחזהבית

החיילרמת

לניתוחיהיחידהמנהלרונן,גליליד"ר

כרמלהרפואיהמרכזוריאות,חזה

היחידהאחראימילטון,סאוטהד"ר

מומחהכירורגריאה,להשתלות

דרכישלמורכביםמומיםבתיקון

ותינוקות,יילודיםאצלהנשימה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מיכאל,)פפיאשווילי(פארד"ר
המרכזחזה,לניתוחיהמחלקהמנהל

)איכילוב(ת"אהרפואי

היחידהמנהליורי,פייסחוביץד"ר

לבלניתוחיבמחלקהחזהלכירורגית

בילינסוןהחוליםביתוחזה,

המחלקהמנהלרן,קרמרד"ר
הרפואיהמרכזהחזה,לכירורגיית

השומרתלשיבא

מומחיתיעל,רפאליד"ר

היחידהמנהלתחזה,לבבכירורגיית

הרפואיהמרכזחזה,לכירורגיית

החזה;מנתחיאיגודיו"רסורוקה;

חוליםבביתמדיקלבאסיאמנתחת

החיילרמתאסותא

ורפואתהרדמהאונקולוגיה;גם:ראו

ריאות.רדיולוגיה;קרדיולוגיה;כאב;



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

1לסתפהכירנרגיית

דניאלה,בלינדר־אלשקובסקיד"ר
האורטו־במרפאהמומחיתרופאה

כירורגית

$TS1$האורטוכירורגית$TS1$

$DN2$האורטוכירורגית$DN2$פהלכירורגיתבמחלקה

אוטוגנטית,בכירורגיהמומחיתולסתות.

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכירהרופאהדורית,ניצןפרופ׳

ולסתות,פניםפה,כירורגייתבתחום

כר?טיןהדסההרפואיהמרכז

המרכזמנהלסאמר,סרוג׳יפר1פ׳

הפה,ורפואתולסתותפניםלניתוחי

ולסתות,פניםלכירורגיתמומחה

המרכזולסת,?הלכירורגיתמומחה

לגלילהרפואי

מומחיתדבורה,שוורץ־ארדד"ר

כירורגימרכזולסתות,פהלכירורגיית

ארדשוורץ

שלואונקולוגיהגידולים

הפהחלל

מומחהעמאד,אלנעאג'אבוד"ר

וצוואר,ראשהפה,סרטןבניתוחי

פהלכירורגיתהמחלקהמנהל

פוריהפדההרפואיהמרכזולסתות,

המחלקהמנהלרן,יהלוםד"ר
ורפואתולסתותפניםפהלכירורגית

ואונקולוגיתבגידוליםמומחההפה,
פניםובנישניהפה,חללשל

וקרניוסינוסטוזיס.לטרנסג׳נדרים

לטצמותבטראומהלטיפולמומחה

תלשיבאהרפואיהמרכזהפנים.

השומר

יחידתמנהלדורון,רוזןד"ר

מומחהולסתות,?הכירורגית

ושחזורהפהחללשלבאונקולוגיה

מאירהרפואי,המרכזטצבים

ועקירותהשתלות

פהלניתוחימומחהשי,דוריד"ר

השתלותדנטליות,השתלותולסתות,

;351gtוטקירות,פרטיטצם

מומחהאמיר,שוסטרד"ר

בכיררופאולסתות,פהלכירורגיית

המטרךולסת,פהלכירורגייתביחידה

ראש־צוואר,ניתוחיגרון,אוזןלאף,

ת"אהרפואי,המרכזולסתות?ה

)איכילוב(

בכירורגיתמומחהדרור,שמירד"ר

אורתוגנטיתבכירורגיהולסת,פה

מורכבותדנטליותובהשתלות

פהיחידתמנהלזיגומטים(,)שתלים

ציוןבניהרפואיהמרכזולסת,

ושיכוךפניםבכאבטיפול
כאב

במחלקהבכיררופאאדיר,כהןד"ר
הפקולטהולסת,?הלכירורגית
באוניברסיטהשינייםלרפואת

טיןהדסההרפואיובמרכזהטברית

הלסת,מפרקבניתוחימומחהכרם.
שלתפקודיותבהפרטותטיפול

ולסתותפניםוכאביהלסתמפרק

בכיררופאשריף,עראידהד"ר

הרפואיהמרכזולסת,פהבמחלקת

פוריה?דה

טראומה

המחלקהמנהלשאול,ליןד"ר
דנטליתוטראומהלאנדודונטיה

המרכזההתמחות,תכניתומנהל

רמב"םהרפואי

כירורגיתיחידתמנהלערן,רגבד"ר

שטריהרפואיהמרכזולסתות,פה

צדק

ביחידהבכיררופאנאשף,ריזאןד"ר

המרכזולסתות,פהלכירורגית

צדקשטריהרפואי

מומחהרופאיצחק,שושניד"ר

?הלכירורגיתבמחלקהבכיר

תלשיבאהרפואיהמרכזולסתות,

השומר

ולסתותפניםועיוותימומים

סגןבכיר,רופאעמרי,אמוריד"ר

פהלכירורגיתהמחלקהמנהל

רמב"םהרפואיהמרכזולסתות,

מומחהרפאל,ולצרפרופ׳

ובניתוחיולסתותפהבכירורגיית

מנהללשטברמולדים.מומים

במרכזולסתפהלכירורגיתהמחלקה

פרטיתמרפאהבטלהדסה.הרפואי

בתל־אביב

מנהלנרדי,בספ־כספיפרופ׳

פניםפה,לכירורגיתהמחלקה

במרכזולסתות?ניםושחזוריולסתות

בכירורגיהמומחההדסה.הרפואי

ניתוחיםצוואר,ראששלמשחזרת

מומיםלתיקוןניתוחיםאורתוגנטיים,

דנטאלייםושתלים?ניםוטיוותי

מומחהשלמה,קלדרוןפרופ׳

יו"רוהלסתות,הפהבכירורגית

והלסתותהפהלכירורגיתהחוג

מנהללשטבראביב,תלבאוניברסיטת

הפהלכירורגיתהמחלקה

פרטירבין,הרפואיבמרכזוהלסתות

המחלקהמנהלעדי,רחמיאלפר1פ׳
תחנםומרכזולסתותפהלכירורגית

למחלותהמרכזולסתות,?הכירורגית

רמב"םהרפואיהמרכזצוואר,ראש

TMJהלסתמפרק

באורתו־מומחהדרור,אלוןד"ר

כירורגיה

$TS1$באורתוכירורגיה$TS1$

$DN2$באורתוכירורגיה$DN2$מפרקניתוחיהפנים,של

ביתבשינה,נשימהודו?הלסת

גםמטפלהחייל.רמתאסותאחולים

רפואייםמרכזיםבמדיקה

מטרףמנהלנבות,גבעולד"ר

הרפואי,המרכזולסתפהכירורגית

סורוקה

המחלקהמנהלצבי,גוטמאכרד"ר
והיחידהולסתותפניםלשיקום

מרכזהלסת,במפרקילהפרטות

במרכזולסתותפניםשיקוםתחום

הרפואיהמרכזצוואר,ראשלמחלות

רמב"ם

בכירהרופאההדס,להמן־נעמןד"ר

ולסתות,פהלכירורגייתבמחלקה
צדקשטריהרפואיהמרכז

ולסת,פהכירורגוסיס,עבודד"ר
תנוטה,להפרטותבמכוןמומחהרופא

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכיררופאבועו,פרנקלד"ר

ולסתות,?הלכירורגיתבמחלקה
רמב"םהרפואיהמרכז

גרון;אוזןאףאונקולוגיה;גם:ראו

שיניים.רדיולוגיה;נוירוכירורגיה;



1יה1מי1תמחל1ת

מנהלתקרן,אולשטיין־פופסד"ר

למחלתהארציהמרכזשלרפואית

לרפואתמומחית)צרעת(,הנסן

למיקרוביולוגיההמחלקהאיידס,

המרכזזיהומיות,ומחלותקלינית

הדסההרפואי

ברפואהמומחהדני,אלוןד"ר

איידסזיהומיות,מחלותפנימית,

בכיררופאמטיילים,ורפואת

האיידסבמרכזב',פנימיתבמחלקה

החוליםביתהמטיילים,ובמרפאות

בילינסון

היחידהמנהלרונן,עמיבןפרופ׳

הרפואיהמרכזזיהומיות,למחלות

)איכילוב(ת"א

המכוןמנהלידידיה,בנטורפרופ׳

המרכזבהרעלות,למידעהארצי

רמב"םהרפואי

מנהלג׳יהאד,בשארהפרופ׳

ביתזיהומיות,למחלותהיחידה

בילינסוןהחולים

יחידתמנהלתמיכל,פאולפרופ׳

הרפואיהמרכזזיהומיות,מחלות

רמב"ם

מנהלתגילי,רגב־יוחאיפרופ׳

המרכזזיהומים,למניעתהיחידה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלתגליה,רהבפרופי

הרפואיהמרכזזיהומיות,למחלות

השומרתלשיבא

^\\\

זיהומיותמחלותרהב,גליהפרום'

ילדים

בכירהרופאהדיאנה,אברבוךד"ר

בכירהרופאהילדים,במחלקת

ואחראיתבילדיםזיהומיותלמחלות

המרכזבילדים,האיידסמרכזעל

כרםעיןהדסההרפואי

מחלותמומחהיעקב,אמירפר1פ'

היחידהמנהלבילדים,זיהומיות

המרכזבילדים,זיהומיותלמחלות

כללית,קופ"חהישועהמעינייהרפואי

ביחידהרופאדן,אנגלהרדפרופ׳

המרכזילדים,זיהומיותלמחלות

הדסההרפואי

בזיהומיםמומחהמשה,אפרתד"ר

מנהלטפילים,ומחלותבילדים

המרכזילדים,לזיהומיהיחידה

כרמלהרפואי

למחלותמומחהשי,אשכנזיפרופ׳

מנהללשעברבילדים,זיהומיות

שניידרמרכזא',ילדיםמחלקת

ילדיםלרפואת

בכיררופאאפרים,בילבסקיפר1פ׳

למחלותומומחהג׳ילדיםבמחלקת

ילדיםלרפואתשניידרמרכזזיהומיות,

היחידהמנהלתגליה,ברקאיד"ר

החוליםבביתזיהומיותלמחלות

ומנהלתלילדיםספראוליליאדמונד

הרפואיבמרכזהטלמדיסןתחום

השומרתלשיבא

מנהלמתי,ברקוביץ׳פרופ׳

קליניתלפרמקולוגיההיחידה

שמירהחוליםביתוטוקסיקולוגיה,

הרופא()אסף

החטיבהיו"רדוד,גרינברגפר1פ׳

היחידהומנהלילדיםלרפואת

המרכזבילדים,זיהומיותלמחלות

סורוקההרפואי

מנהלתגליה,גריסת־סואןפרופ׳

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

ביחידהרופארון,דגןפר1פ׳

המרכזבילדים,זיהומיותלמחלות

סורוקההרפואי

היחידהמנהלאיציק,לויפרום׳

שניידרמרכזזיהומיות,למחלות

ילדיםלרפואת

מחלותיועץדן,מירוןפרום׳

הרפואיבמרכזבילדיםזיהומיות

במרכזזיהומיםלמניעתויועץהעמק

זיוהרפואי

אגףמנהלאלי,סומךפרופ׳

זיהומיותלמחלותוהיחידההילדים

הרפואיבמרכזבילדיםואימונולוגיות

הילדיםרופאיאיגודויו"רוולפסון

בישראל

השירותמנהלעמאד,קסיספרום׳

רופאבילדים,זיהומיותלמחלות

זיהומיות,למחלותביחידהבכיר

רמב"םהרפואיהמרכז

מחלקתמנהלעודד,שוירמןד"ר
מרכזהילדים,חטיבתיו"רב',ילדים

ילדיםלרפואתשניידר

מומחהיחיאל,שלזינגרפרום׳

זיהומיותובמחלותילדיםברפואת

וילףהחוליםביתומוהלבילדים

צדקשעריהרפואיהמרכזלילדים,

ואיידסזיהומיותמחלות

מרכזמנהלתהילה,אלינבד"ר

למיקרוביולוגיההמחלקההאיידס,

המרכזזיהומיות,ומחלותקלינית

הדסההרפואי



מנהלתמיכל,חוברספרום׳

ומרפאתזיהומיות,למחלותהיחידה

מומחיתלדרך","מאירהמטיילים

זיהומיות,ומחלות?וימיתברפואה
מאירהרפואיהמרכז

מנהלתמירי,ויינברגרפר1פ׳

ביתזיהומיות,למחלותהיחידה

הרופא()אסףשמירהחולים

האיידס,מרכזמנהלדן,טותרד"ר

זיהומיותלמחלותביחידהבכיררופא

ורופא)איכילוב(,ת"אהרפואיבמרכז

חוליםבביתמדיקלבאסיאבכיר

החיילרמתאסותא

היחידהמנהלתיסמין,מאורד"ר

המרכזזיהומיות,במחלותלטיפול

וולפסוןהרפואי

ומחלותטרופיותמחלות
מטיילים

)מיקי(,מיכאלגלעדיפרופ׳
ובמחלותפנימיתברפואהמומחה

ביחידהבכיררופאזיהומיות,

הרפואיהמרכזזיהומיות,למחלות

)איכילוב(ת"א

לפנימיתמומחהרגב,כהןד"ר

למחלותהיחידהמנהלוזיהומים,

למניעתהיחידהמנהלזיהומיות,

המטיילים,מרפאתומנהלזיהומים
לניאדוהחוליםבית

במחלותמומחהאייל,לשםפרופ׳

לרפואתהמכוןמנהלזיהומיות,

המרכזטרופיות,ומחלותמטיילים

השומרתלשיבאהרפואי

בכירמנהלסגןאייל,מלצרר"ד

מומחהג',פנימיתבמחלקה

ובמחלותפנימיתברפואה

תלשיבאהרפואיהמרכזזיהומיות,

השומר

השירותמנהלתיעל,פארןד"ר

המרפאהומנהלתלנוערהרפואי

למחלותביחידהמטייליםלמחלות

ת"אהרפואיהמרכזזיהומיות,

)איכילוב(

במכוןבכיררופאאלי,שוורץפרום׳
טרופיות,ומחלותמטייליםלרפואת

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

פגימית.עיניים;עורגם:ראו



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

1פירי1ןמיילדנת
מיילדות,אולטרסאונד

רדיולוגיה(גם:)ראו

בכיררופאראובן,אחירוןפרום׳

באולטרסאונדלהדמיהביחידה

המרכזוגינקולוגיה,במיילדות

השומרתלשיבאהרפואי

מומחהמשה,ברונשטייןפרופ׳

לשעברהעובר,שלמערכותבסריקת

האולטרה־סאונדיחידתמנהל

ויולדותנשיםבמחלקתהמיילדותי

ומנהלרמב"ם,הרפואיהמרכזשל

עלמכוןפרטיסאונדאולטראמכון

;351gtקול

היחידהמנהלתיעל,גולדברגד"ר

ומיילדותי,גניקולוגילאולטרסאונד
כרמלהרפואיהמרכז

לרפואתמומחהינון,גלבועפרופ׳

מנהלואולטרסאונד,מיילדותנשים,

החוליםבביתהאולטרסאונדיחידת

בילינסוןהחוליםביתלנשים,

מנהלתרלי,הרשקוביץפרופ׳

גינקולוגילאולטרסאונדהיחידה

למיילדותהחטיבהיו"רמיילדותי,

סורוקההרפואיהמרכזוגינקולוגיה,

המכוןמנהלבועז,וויספרופ׳

ורפואתנשיםברפואתלדימות

תלשיבאהרפואיהמרכזהעובר,

ופיריוןמיילדותגיאלצ׳ינטקי,יובלד"ר

השומר

באולטרה־מומחהשמחה,יגלפרופ׳

סאונד,

$TS1$,באולטרהסאונד$TS1$

$DN2$,באולטרהסאונד$DN2$לגינקולוגיההמערךמנהל
לנשיםהאגףומנהלולמיילדות

הדסההרפואיהמרכזויולדות,

בכירהנשיםרופאתנילי,ינאיד"ר

המרכזויולדות,נשיםבמחלקת

כרםעיןהדסההרפואי

בכיררופאישראל,מייזנרפרופ׳

מנהלולשעברלנשיםהחוליםבבית

גינקולוגילאולטרסאונדהיחידה

בעלביליוסון.החוליםביתומיילדות,

;351gtפרטיתמרפאה

)גד(,גוסטבומלינגרפרופ׳
גינקולוגיאולטרסאונדיחידתמנהל

ליולדותליסהחוליםביתומיילדותי,

)איכילוב(ת"אהרפואי,המרכזונשים

למיילדותמומחהירון,צלאלפרופ׳

סקירתסאונד,אולטרהוגינקולוגיה

חוליםביתשפיר,מיודיקורמערכות

החיילרמתאסותא

מומחהישראל,שפיראד"ר

בכיררופאמערכות,בסקירת

ויולדותנשיםאולטרסאונדבמחלקת

ומנהלציוןבניהרפואיבמרכז

במיילדותפרטיאולטרסאונדמכון

אלישעהחוליםבביתוגינקולוגיה

היחידהמנהלאלון,שריםד"ר

נשיםבאגףמיילדותילאולטרא־סאונד

יפההללהרפואיהמרכזויולדות,

גבוה;בסיכוןהריוןמעקב

בהריוןתרופתיייעוץ

מנהלתטל,בירון־שנטלפרופ׳

והעוברהאםלרפואתהיחידה

הרפואיהמרכזגבוה,בסיכוןהריונות

מאיר

הלידהחדרימנהלרוני,חןד"ר

החוליםביתהיולדות,ומחלקות

מרכזיםבמדיקהגםמטפלבילינסון,

רפואיים

ביתמנהלארנון,ויז׳ניצרפרופ׳

בילינסוןהחוליםביתלנשים,החולים

החוליםביתמנהליריב,יוגבפרופ׳

הרפואי,המרכזונשיםליולדותליס

)איכילוב(ת"א

מנהלשלי,מזעקי־טוביפרופ׳

וממלאגבוהבסיכוןלהריוןהמחלקה

ויולדות,לנשיםהאגףמנהלמקום

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

לנשיםהאגףמנהלאייל,בזיוןפר1פ׳

העוברברפואתמומחהויולדות,

שיבאהרפואיהמרכזבסיכון,ובהריון

השומרתל

מומחהמיכאל,קופרמינץפרופ׳

ובסיבוכיבהיריוןיתרלקרישיות

טרום־לאשפוזהיחידהמנהלהיריון,

לידה

$TS1$טרוםלידה$TS1$

$DN2$טרוםלידה$DN2$המרכזליס,החוליםבבית

)איכילוב(ת"אהרפואי

במיילדות,מומחהאייל,שיףפרופ׳

הריוןובמעקבופוריותגניקולוגיה

נשיםאגףמנהללשעברגבוה.בסיכון

תלשיבאהרפואיבמרכזויולדות

;351gtהשומר.

גופיתחוץוהפריהפריון

אורולוגיה(גם:)ראו

המרכזמנהלראול,אורביטופרופ׳

,המרכזגופיתחוץוהפריהלפוריות

השומרתלשיבאהרפואי

הזרעבנקמנהלמיכה,באוםד"ר

והפריהלפוריותבמרכזבכירורופא

תלשיבאהרפואי,המרכזגופיתחוץ

השומר

מנהלאריאל,הורביץפרופ׳

בביתגופיתחוץלהפריההיחידה

הרופא()אסףשמירהחולים

ומנהליועץאריאל,וייסמןפרופ׳

שירותיבמכבילפריוןהיחידה

בכירורופאהשפלהבמחוזבריאות

במרכזגופיתחוץלהפריהביחידה

וולפסוןהרפואי

בכיררופאדניאל,זיידמןפר1פ׳

בביתחוץ־גופיתלהפריהביחידה

החיילרמתאסותאחולים

בכיר,רופאנרי,לאופרפרופ׳

למיילדותהמערךמנהללשעבר

האיגודיו"רלשעברוגניקולוגיה,

איל"ה,הפוריותלחקרהישראלי
הדסההרפואיהמרכז

בכיררופאשלמה,משיחפרופ׳

גופית,ביתחוץלהפריהביחידה

החיילרמתאסותאחולים

המכוןמנהלפואד,עזאםפרום׳

גופיוקביתחוץוהפריהלפיריון

המרכזונשים,ליולדותליסהחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

מנהלאדריאן,שולמןפרופ׳

,המרכזגופיתחוץלהפריההיחידה

מאירהרפואי

היחידהמנהלתעינת,שלום־פזד"ר

נשיםאגף,(IVF)חוץ־גופיתלהפריה

יפההללהרפואיהמרכזויולדות,

העובררפואת

יובל,גיאלצ׳ינסקיד"ר
מנהלעוברים,בניתוחימומחה

יחידתהעובר,לרפואתהמרכז

נשיםמחלקתהאולטראסאונד,

מטפלבילינסון.החוליםביתויולדות,

רפואייםמרכזיםבמדיקהגם

היחידהמנהליואב,ינוןפרום׳

ויולדות,נשיםאגףהענבר,לרפואת
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

בכיררופאשלמה,ליפיץפרופ׳

העובר,ורפואתלאולטרסאונדבמכון

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחיתמיכל,שמחןפרופ׳

ורפואתולמיילדות,לגינקולוגיה

הריוןמרפאותמנהלתוהעובר.האם

חוץמרפאותואחראיתגבוהבסיכון

הרפואיהמרכזויולדות,נשיםבאגף

השומרתלשיבא

גניקולוגיה;גנטיקה;אורולוגיה;גם:ראו
קרדיולוגיה;כאב;ורפואתהרדמה
רדיולוגיה.



נ1יד1ל1גיה

בכירה,נוירולוגיתענת,ח1רבד"ר

לשבץהיחידהומנהלתמוחמצנתרת
המרכזפולשנית,ונוירו־רדיולוגיה

סורוקההרפואי

e.e.gואפילפסיה

מנהלתדנה,אקשטייןד"ר

ומרכזלנוירולוגיההמחלקה

הדסההרפואיהמרכזהאפילפסיה,

למנהלבכירסגןאילן,בלטד"ר

מומחההנוירולוגית,המחלקה

הרפואי,המרכזEEG־1באפילפסיה

השומרתלשיבא

מומחיתמירי,נויפלדפר1פ'

לשעברולאפילפסיה,לנוירולוגיה

ואפילפסיהEEGיחידתמנהלת

הרופאים

פרטי)איכילוב(,ת"אהרפואיבמרכז

מומחהפיראס,פאהוםד"ר

היחידהמנהללנוירולוגיה,

במערךEEG־1לאפילפסיה

ת"אהרפואיהמרכזהנוירולוגי,

)איכילוב(

מנהלסגןיצחק,שילרפרופ׳

המרכזהנוירולוגית,המחלקה

רמב"םהרפואי

ונוירולוגיהזיכרוןאלצהיימר,

קוגניטיבית

רופאהיהודית,אהרון־פרץפרום׳

הנוירולוגית,במחלקהבכירה
לנוירולוגיההיחידהמנהלתלשעבר

רמב"םהרפואיהמרכזקוגניטיבית,

מומחיתרופאהרחל,חיוןבןד"ר

קוגניטיבית,לנוירולוגיהביחידה

רמב"םהרפואיהמרכז

מומחיתנועה,ברגמןד"ר

המרפאהמנהלתלנוירנלוגיה,

המחלקהוריכוז,זיכרוןלהפרעות

ת"אהרפואיהמרכזהנוירולוגית,

)איכילוב(

2020פורבסבישראלהטובים

מומחהגבי,וינשטייןד"ר

קשבובהפרעותבנוירולוגיה

הפרטיתהמרפאהמנהלבמבוגרים,

^551פוקוסמרכז

)פרקינסון(תנועההפרעות

בכיררופאדוד,ארקדירר"ד

הרפואיהמרכזלנוירולוגיה,במחלקה

כרםעיןהדסה

המערךמנהלניר,גלעדיפר1פ׳

פרקינסוןלמחלתמומחההנוירולוגי,

ת"אהרפואיהמרכזתנועה,והפרעות

)איכילוב(

בכירהרופאהשרון,חסיןפרופ׳

המכוןומנהלתנוירולוגיתבמחלקה

הרפואיהמרכזתנועה,להפרעות

השומרתלשיבא

בכאבטיפול

שיקום(כאב;ורפואתהרדמהגם:)ראו

תחוםמנהלאילון,איזנברגפרופ׳

לרפואתבמכוןבכירורופאהמחקר

לרפואההפקולטהדיקןכאב,

רמב"םהרפואיהמרכזבטכניון,



צילומים:
יוסי

אלו!’

מומחהרופאודים,טשליקובד"ר

בטיפולמומחהכאב,במרפאתבכיר

וצוואר,פניםראש,לכאביפולשני

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מחלקהמנהלירון,ריברד"ר
הכאב,בתחוםומומחהנוירולוגית

יפההללהרפואיהמרכז

נפוצהטרשת

המרכזמנהלתענת,אחירוןפרופ׳

שיבאהרפואיהמרכזנפוצה,לטרשת

השומרתל

לנוירו־היחידהמנהלבנוירולוגיה,

אימונולוגיה

$TS1$לנוירואימונולוגיה$TS1$

$DN2$לנוירואימונולוגיה$DN2$נפוצה,לטרשתוהמרכז

הרפואיהמרכזהמניין,מןפרופסור

כרםעיןהדסה

מרפאהמנהלארנון,קרניד"ר

טרשתלנוירראימונולוגיה,ביחידה

המרכזגראביס,ומיאסטניהנפוצה

)איכילוב(ת"אהרפואי

לנוירולוגיה,מומחיתקרן,רגבד"ר
נפוצה,לטרשתשירותמנהלת

הרפואיהמרכזהנוירולוגי,המערך

)איכילוב(ת"א

רופאהעדי,וקנין־דמבינסקיפרופ׳

המרכזלנוירולוגיה,במחלקהבכירה

כרםעיןהדסההרפואי

המחלקהמנהלרון,מילואד"ר

ברזיליהרפואיהמרכזהנוירולוגית,

היחידהמנהלאריאל,מילרפרופ׳

המרכזהמנח,וחקרנפוצהלטרשת

כרמלהרפואי

מומחהדימיטריוס,קרוסיספרופ׳

נוירולוגיהגוטקץ,הרקדייר

ילדים

מומחהאשר,אור־נויפרום׳

הילדוהתפתחותילדיםבנוירולוגית

לגביבהריוןלנשיםטרטולוגיובייעוץ

בעקבותהמתפתחלעוברסיכונים

ולקרינה.למחלותלתרופות,חשיפה
להתפתחותהמחלקהמנהללשעבר

השיקוםאגףומנהלושיקומוהילד

מרפאותבעלהבריאות,במשרד

;tg

ובלפיךבירושליםפרטיות

מנהלתברוריה,בן־זאבפרום'

בביתהילדשללנוירולוגיההיחידה

לילדים,ספראוליליאדמונדהחולים
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

המערךמנהלחיים,בסןד"ר

להתפתחותהמכוןומנהללנוירולוגיה

)אסףשמירהחוליםביתהילד,

הרופא(

מומחהאיתי,ברגרד"ר

ילדיםבנוירולוגיתילדים,ברפואת

המרפאהמנהלהילד,נבהתפתחות

והתפתחותו,הילדשללנוירולוגיה

אשדודאסותאהציבוריהחוליםבית

המכוןמנהלתלידיה,גביםד"ר

החוליםבביתהילדלהתפתחות

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מומחיתורדה,גרוס־צורפרופ׳

פראדרובתסמונתילדיםבנוירולוגית

צדקשעריהרפואיהמרכזוילי,

ברפואתמומחיתאילת,הלויר"ד

הילד,והתפתחותובנוירולוגיהילדים
לנוירולוגיה,במכוןבכירהרופאה
ילדיםלרפואתשניידרמרכז

המכוןמנהלתיעל,לייטנרפרופ׳

דנההחוליםביתהילד,להתפתחות

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

מומחיתאביבה,מימוני־בלוךד"ר

ובהתפתחותהילדשלבנוירולוגיה

להתפתחותהמכוןמנהלתהילד,

לשיקוםלוינשטייןחוליםביתהילד,

המכוןמנהליורם,נבופרופ׳

לרפואתשניידרמרכזלנוירולוגיה,

ילדים

אביבה,פתאל־ולבסקיפרופ׳

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

בכיררופאנתנאל,צלניקפרופ׳

לנוירולוגיתביחידהילדים,במחלקת

הילד,להתפתחותובמכוןילדים
כרמלהרפואיהמרכז

בכיררופאמיכאל,רוטשטייןד"ר

להפרעותוהמרפאההשירותומנהל

ביחידהומתבגריםבילדיםתנועה

הרפואיהמרכזילדים,לנוירולוגית



!וירולוג?חורב,ענתד"ר

המרכזמנהלתטלי,סיגלפ1ופ׳

דוידוף,ביתמרכזלנוירו־אונקולוגיה,
בילינסוןהחולים

סחרחורת

יחידהמנהלקרלוס,גורדוןפרופ׳

המרכזוסחרחורת,יציבהלהפרעות

מאירהרפואי

בכירה,רופאהלאהפולקר"ד

הרפואיהמרכזהנוירולוגית,במחלקה

ברזילי

)איכילוב(ת"א

נוירולוגיתמנהלתטלי,שגיאפרופ׳

הרפואיהמרכזמג"ן,ומרפאתילדים

וולפסון

המכוןמנהלתתמי,שטיינברגד"ר

מומחיתהילד,ושיקוםלהתפתחות

לרפואתשניידרמרכזבנוירולוגיה,

ילדים

מנהלתלילך,שמר־מאיריד"ר

מומחיתילדים,נוירולוגיתיחידת

הרפואיהמרכזהילד,להתפתחות

כרמל

ראשכאבי

המחלקהמנהלגל,איפרגןפרופ׳

לרפואתהחטיבהיו"רלנוירולוגיה,

במיגרנותלטיפולמומחההמוח,

סורוקההרפואיהמרכזראש,ובכאבי

מומחהעובד,דניאלד"ר

לכאבהיחידהמנהלבנוירולוגיה,

לניאדוחנליםביתופנים,ראש

מנהלסגןאמנון,מוסקד"ר

מרפאהומנהלהנוירולוגיתהמחלקה

הרפואיהמרכזופנים,ראשלכאבי

)איכילוב(ת"א

סגןלשעבראריה,קוריצקיד"ר

ומנהלהנוירולוגיתהמחלקהמנהל

החוליםבביתראשלכאביהיחידה

;351gtבילינסון,

EMGעצבשרירמחלות

נוירוכירורגיה(גם:)ראו

בכיררופאאביזוהרארגובפרופ׳

מומחההנוירולוגית,במחלקה

המרכזנוירומוסקולריות,במחלות

כרםעיןהדסההרפואי

מרפאתמנהלמרק,גוטקיןד"ר

ALSומעבדתEMGומנהל

במחלקההנוירומוסקולריהשירות

הדסההרפואיהמרכזלנוירזלוגיה,

כרםעין

עצבבמחלותמומחהרון,דביד"ר

נוירולוגיה,מחלקתמנהלושריר,

וולפסוןהרפואיהמרכז

מומחהרופאאמיר,דוריד"ר

המרכזעצב־שריר,למחלותבמרפאה

השומרתלשיבאהרפואי

שירותמנהלתויויאן,דרוריפרופ׳

^ALSנוירומוסקולריות,והפרעות

ונוירופיזיולוגיהאלקטרומיוגרפיה

(EMG)המרכזהנוירולוגי,במערך

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהמנחם,שדהפרופ׳

המחלקהמנהללשעברלנוירולוגיה,

וולפסון,הרפואיבמרכזהנוירולוגית

חוליםבביתפרטיתמרפאהבעל

;351gtלציוןראשוןאסותא

מחסרטןנוירו־אונקולוגיה,

שדרהועמוד

נוירוכירורגיה(אונקולוגיה;גם)ראו

מנהלפליקס,בוקשטייןד"ר

הנוירראונקולוגי,בשירותמשותף

ת"אהרפואיהמרכזאונקולוגי,מערך

)איכילוב(

מנהלתדבורה,בלומנטלד"ר

האונקולוגי,במערךהסרטןמרפאת

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלאלכסנדר,לוסוספרום׳

המרכזלנוירראונקולוגיה,היחידה

הדסההרפואי

מוחישבץ

רדיולוגיה(נוירוכירורגיה;גם)ראו

מחלקתמנהלאיתן,אוריאלפרופ׳
בילינסוןהחוליםביתנוירולוגיה,

מוח,מצנתרדוד,אוריוןד"ר

המרכזהשבץ,מרכזמנהלנוירולוג,

השומרתלשיבאהרפואי

לשבץמומחהנתן,בורנשטייןפרופ׳
המרכזהמוח,מערךומנהלמוחי

צדקשעריהרפואי

לנוירולוגיהמומחהחן,הלויפרופ׳

הנוירולוגית,המחלקהמנהלולשבץ,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

לשבץהמכוןמנהלדוד,טנהפרום'
הרפואי,המרכזוקוגניציהמוחי

רמב"ם

מנהלבכיר,נוירולוגרונן,לקרפרום'

במחלקהמוחיבשבץלטיפולהיחידה
הדסההרפואיהמרכזלנוירולוגיה,

הרדמה)ילדים(;המטולוגיהגם:ראו

עיניים;נוירוכירורגיה;כאב;ורפואת

שיקום,רדיולוגיה;פסיכיאטריה;



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

בתחוםחוקרהמחלקה.מנהלנםר1ל1גיה

הנמרולוגיה

מחלקתמנהלתסוהיר.אסריד"ר
רמב"םהרפואיהמרכזנפרולוגיה,

מיכל,דרניצקי־אלהללפרופ׳
ויתרלנפרולוגיההמחלקהמנהלת

הדסההרפואיהמרכזדם,לחץ

רופאגבריאל,מורדוכוביץ׳ד"ר

שירותמנהלהנפרולוגיה.במערךבכיר

בילינסוןהחוליםביתהדיאליזה,

רופאשמואל,נעם־היימןפרום׳

במרכזפנימית,במחלקהבכיר

ולשעברהצופיםהרהדסההרפואי

נפרולוגיהאסדי,סוהירד"ר

המכוןמנהלויקטורפרחויקיד"ר

כרמלהרפואיהמרכזהנפרולוגי,

המחלקהמנהלדורון,שוורץפרום׳
ת"אהרפואיהמרכזהופרולוגית,

)איכילוב(

מומחיתרופאהקרןצוקרטד"ר

המרכזובנפרולוגיה,פנימיתברפואה

הדסההרפואי

מרפאהמוהלתרותירחמימובד"ר

ביתהשתלהוסרו?כליהלמושתלי

בילינסוןהחולים

נפרולוגיהיועץדוד,פיליםשולד"ר

נפרולוגיהמחלקתמנהלולשעבר

בבויהישועהמעייניהחולעזבבית

פרטיברק,

לנפרולוגיהמומחהזאבקצירד"ר

נפרולוגיהבמבוגרים,רםלחץויתר

יחידתמנהלילדים,ורפואתילדים

המכוןמנהלסגןהדיאליזה,

אחראיויועץלחץויתרלנפרולוגיה

החוליםביתילדים,לנפרולוגיה

אשדודאסותאהציבורי

דיאליזה

יחידותמנהלDN2$$בלוןאהרון,TS1$$DN2$$בלוןאהרון,TS1$$אהרון,בלון־ד"ר

ויתרלנפרולוגיההמחלקההדיאליזה,

המרכזפריטונאלית,דיאליזהדםלחץ

הדסההרפואי

מנהלתדגנית,דינור־אטלןד"ר

דם,לחץויתרלנפרילוגיההמכון
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

)טלי(,טליהויינשטייןד"ר
במחלקההדיאליזיהיחידתמנהלת

ת"אהרפואיהמרכזהנפרולוגית,

)איכילוב(

מחלקהמנהלדוד,טובביןד"ר

העמקהרפואיהמרכזנפרולוגיה,

ילדים

היחידהמנהלמיכאלגולדמןפרום'

חטיבתויו"רלילדיםהנפרולוגית

)אסףשמירהחוליםביתהילדים,
הרופא(

מנהלתמרים,דוידוביץ׳פרום׳

מרכזלשעבר,לופרולוגיההמכון

ילדיםלרפואתשניידר

מרפאתמנהלתאיריתוייסמןד"ר

הלסינקי,ועדתויו"רילדיםנפרולוגית
לגלילהרפואיהמרכז

המכוןמנהלדן,לנדאופתפ׳

לרפואתשניידרמרכזלנפרולוגיה,

ילדים

המכוןמנהליעקבפרישברגפרופ׳
הרפואיהמרכזהילד,שללנכרולוגיה

צדקשערי

שירותמנהלתרוקסנה,קלפרד"ר

דנההחוליםביתלילדים,נפרולוגי

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

דםלחץיתר

מיכאל,בורשטייןפרופ׳
לחץ־דםליתרהחברהשללשעבר
ביתרלטיפולהמרכזמנהלבישראל,

המרכזהפנימית,המחלקהדם,לחץ

הצופיםהרהדסההרפואי

בכירנפרולוגעידובן־דבפרופ׳

דם,לחץויתרלופרולוגיהבמחלקה

הדסההרפואיהמרכז

מנהללשעברעוזיגפטרפרום׳

דםלחץויתרלנפרולוגיההמחלקה

העמותהיו"רבילינסון,החוליםבבית

במחלותוהמחקוהטיפוללקידום

מכוןשלרפואיומנהלדםלחץיתו

בקהילהדיאליזהנפרומור

חוקראליעזר,הולצמןפרופ׳

דם,לחץויתרלנכרולוגיהבמכון

לנפרולוגיההמכוןמנהללשעבר

שיבאהרפואיהמרכזדם,לחץויתר

השומרתל

בכירהמומחיתטליה,וולקד"ר

מנהלתובנפרולוגיה,פנימיתברפואה

ומנהלתלוזץ־דםליתרהמרפאה

הרפואיהמרכזד,פנימיתמחלקה

צדקשערי

מחלקהמנהליוסף,חביבפרופ׳
המרכזדם,לחץויתרנפרולוגית

סורוקההרפואי

המכוןמנהלעדילייבהפרום׳

ביתדם,לחץויתרלנפרולוגיה

אשדודאסותאהציבוריהחולים

אורולוגיה;אונקולוגיה;גם:ראו

רפואתפנימית;אנדוקרינולוגיה;

השמנה.



ע1ר

מנהלסגניתשרון,באוםד"ר

המרפאהואחראיתומיןעורמחלקת

העור,שלאוטואימוניותלמחלות

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחיתרוני,דודיוקגדד"ר

סגויתלתרופות,עוריותתגובות

הרפואיהמרכזעור,מחלקתמנהלת

העמק

בכירהרופאהבתיה,דוידוביץד"ר

ביתאיברים,למושתל׳עורבמרפאת

בילינסוןהחולים

מנהלאברהם,זלוטוגורסקיפרום'

הרפואיהמרכזומין,עורמחלקת

הדסה

המרפאהאחראיאורן,כץד"ר

וטרופיות,זיהומיותעורלמחלות

ת"אהרפואיהמרכזעור,מחלקת

)איכילוב(

בכירהרופאהאן,יעללשםד"ר

אחראיתולמין,לעורבמחלקה

ביתאטופית,דרמטיטיסמרפאת

ביליוסוןהחולים

המרפאהמנהלניר,נתנזוןד"ר

נגעיםאחרומעקבלתיעוד

עורבמחלקתבכיררופאפיגמנטרים,

השומר.תלשיבאהרפואיהמרכזומין,

מרפאהשומות,למיפויהמרכזמנהל

בת"אפרטית

לרפואתמומחיתרינה,סגלד"ר

במחלותמומחיתומין,עור

העור,שלפטרייתיות

בכירהרופאהמיכל,סלומוןד"ר

מרפאתאחראיתומין,עורבמחלקת

לטיפולמומחיתבעור,אלרגיות

עורוברפואתטרופיותעורבמחלות

תלשיבאהרפואיהמרכזמשלימה,

השומר

בכיררופאיובל,רמותפרופ׳

מרפאתאחראיומין,עורבמחלקת

הידראדניטיסומרפאתהפסוריאזיס

הדסההרפואיהמרכזסופורטיבה,

כרםעין

בכיררופאאבנר,שמרפרום׳

הרפואיבמרכזומיןעורבמחלקת

קליניקהובעלהשומרתלשיבא

הטוביםהרופאים

העורבפטרתמומחהבנתניה,פרטית

^551ציפורנייםובמחלות

ניתוח)טיפול(עורגידולי

(Mohs)מוזבשיטת

מומחהיוסף,אלקלעיפר1פ׳

,MOHS!לניתוחיומיןעורלמחלות

חוליםבביתMOHS^יחידתמנהל

"מרכזומנהלהחיילרמתאסותא

פרטיתקליניקהועוד",עוררפואי

עורמחלותעור,בסרטןלטיפול

דרמט1לוגית1*ז3^וקוסמטיקה
רופאתאיריס,אמיתי־ליישד"ר

אחראיתעור,במחלקתבכירהעור

הדרמטו־אונקולוגיתהמרפאהעל

בחוליעוריותלוואיבתופעותלטיפול

בילינסוןהחוליםביתסרטן,

השירותמנהלאילן,גולדברגד"ר

מנהלהעור,שלבלימפומותלטיפול

ת"אהרפואיהמרכזעור,מרפאות

2020פורבסבישראל

)איכילוב(

מרפאתמנהללי־און,גלעדד"ר

MOHSבמרכזחולים,ביקורבשלוחת

צדקשעריהרפואי

בכירהרופאהמריאנה,זמירד"ר

מרפאתאחראיתומין,עורבמחלקת

MOHS,הדסההרפואיהמרכז

מנהלת)אמי(,אמיליוזחודקפרום׳

בילינסוןהחוליםבביתעורמחלקת

החוגראשהשרון,חוליםבית

אביבתלבאוניברסיטתלדרמטולוגיה

מומחהדניאל,מימוניפרופ׳

וכירורגיהאוטואימוניותעורבמחלות

למחלותיחידהמנהלדרמטולוגיה,

ביתעור,במחלקתהעורסרטן

בילינסוןהחולים

מרכזמנהלאלון,סקופפרופ׳

סרטןשלומחקרלאבחוןקיטור

המרכזרפואי,לסקרהמכוןהעור,

השומרתלשיבאהרפואי



)פענוחדרמטו־פתולוגיה
עור(ביופסיות

מחלקתמנהלראובן,ברגמןפרום׳
רמב"םהרפואיהמרכזעור,

מומחהאביב,ברזיליפרופ׳

עםפתולוגיהומין,עורבמחלות

בברמטו־פתולוגיה,התמחותתת
תחוםעלואחראיעורמחלקתמנהל

הפתולוגי,במכוןדרמטו־פתולוגיה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מנהלתמאורה,פיינמסרפרופ׳

החוליםביתלפתולוגיה,המכון

בילינסון

ילדים

יחידתמנהלדני,אמתיבןפרופ׳

ילדיםלרפואתשניידרמרכזעור,

שירותמנהלתשושי,גרינברגרד"ר

במחלקתבכירהרופאהילדים,עור
לחקרהמעבדהוראשומיןעור
לחקרשיבאבמרכזהעורמחלות
תלשיבאהרפואיהמרכזהסרטן,

השומר

מנהלאלכס,זבולונובפרופ׳

ילדיםברפואתמומחהעור,מחלקת

הרפואיהמרכזומין,עורוברפואת

סורוקה

היחידהמנהליעקב,משיחד"ר

ביתומתבגרים,בילדיםעורלמחלות

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

השירותמנהלאיציק,קונפינוד"ר

הרפואיהמרכזילדים,עורלרפואת

וולפסון

עוררופאתאיילת,שני־אדירד"ר

כרמלהרפואיבמרכזבכירהילדים

כלליתקופ"חשלחיפהובמחוז

מחלקתמנהלאלי,שפרברפר1פ׳
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזעור,

אסטטיים;וטיפוליםלייזר
ריפויקשייפצעים

בכירעוררופאאופיר,ארציד"ר

לאסתטיקה,המשולבהמרכזומנהל
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מרפאתמנהלאלכם,גינזבורגד"ר

מומחיםמרפאתמדיקל,גינזבורג

;351gtשיערלהשתלות

מרפאתמנהלתמרינה,לנדאוד"ר

בהרצליה,פרטיתואסתטיקהעור
דרמטולוגיהבכירורגיהמומחית

וקוסמטיתאסתטיתעורוברפואת
351gt;

מומחהמשה,לפידותפרום׳

רפואיומכשורלייזרעור,לרפואת

מנהלואסתטיים.רפואייםבטיפולים

חוליםביתלייזר,לטיפוליהיחידה

השרון

שירותמנהללשעברצבי,סגלד"ר

העורבמחלקתדרמטו־כירורגיה

)איכילוב(,ת"אהרפואיהמרכזשל
עקשניותביבלותבטיפולמומחה
;351gtפרטיבלייזר.עורוברפואת
פרופסורסגןדוד,פרידמןד"ר

באוניברסיטתלשעברעורלרפואת

לייזר,מרפאתומנהלבארה"ב,בראון
אביבברמתפרטיתועוראסתיקה

;351gtוירושלים

פסוריאזיספוטותרפיה;

למחלותמומחהמיכאל,דודפרופ׳

יוםאישפוזעלאחראיומין,עור

החוליםביתשלהעורבמחלקת

בקליניקהמטופליםומקבלבילינסוו
;351gtפרטית

עור,מחלקתמנהלמיכאל,זיוד"ר
העמקהרפואיהמרכז

מחלקתמנהלסגניתחגית,מץד"ר
פסוריאזיספוע"םמנהלתעור,

ת"אהרפואיהמרכזומפרקי,עורי

)איכילוב(

בכיררופאלב,פבלוסקיד"ר

בילינסוןהחוליםביתעור,במחלקת
בכיררופאפליקם,פבלוצקיד"ר

בחינותוועדתיו"רומין,עורבמחלקת

מנהלומין,עורברפואתההתמחות

פוטותרפיה,וטיפוליפסוריאזיסמערך
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז



עיניים

פלסטיקהאוקולו־פלסטיקה,
והעפעףהעיןשל
ממןמנהלגיא,בן־סימוןפו־ופ׳

המרכזהעין,ארובתשלהפלסטיקה

גםמטפלהשומר.תלשיבאהרפואי

רפואייםמרכזיםבמדיקה

מומחהדניאל,בדיסקוד"ר

מנהלוארובה,לאוקולופלסטיקה

העמק.הרפואיהמרכזעיניים,מחלקת
רפואייםמרכזיםבמריקהגםמטפל

רופאמוריס,הרטשטייןפרופי

העין,שלופלסטיקהעינייםמומחה
הרופא(.)אסףשמירהחוליםבית
רפואייםמרכזיםבמריקהגםמטפל

בכיררופאיואב,ורדיזרד"ר

במחלקתאוקלו־פלסטיקהומומחה
ציוןבניהרפואיהמרכזעיניים,

בכירמומחהיפתח,יסעורד"ר

החוליםביתעיניים,במחלקת

מרכזיםבמריקהגםמטפלבילינסון.

רפואיים

מנהליגאל,ליבוביץ׳פרופ׳

שלפלסטיתלכירורגיההמכון

)אוקולו־פלסטיקה(,והארובההעין
ארובתעפעפיים,לניתוחימומחה

הרפואיבמרכזהדמעותודרכיהעין

במדיקהגםמטפל)איכילוב(.ת"א
רפואייםמרכזים

לרפואתמומחהאריה,נמטפרום'

אוקולו־בניתוחימומחהרופאעיניים,
פלסטיקה

$TS1$אוקולופלסטיקה$TS1$
$DN2$אוקולופלסטיקה$DN2$מנהלקטרקט,וניתוחי

במחלקתלאוקולו־פלסטיקההשרות
רופאמאיר,הרפואימרכזהעיניים,

גםמטפלטל.עיןבמרכזומנתחבכיר

רפואייםמרכזיםבמדיקה

גידוליםהעין,ארובת

ויקטוריה,וישנבסקיה־דאיד"ר
ומחלותעינייםגידולישירותמנהלת

במרכזהעינייםשלאוטואימוניות

ורופאההשומרתלשיבאהרפואי

העיןשלבאונקולוגיהמומחית
טלעיןבמרכז

מערךמנהליעקב,פארפרופ׳

ברפואתמומחהעיניים,רפואת

העין,שלואונקולוגיהכלליתעיניים
הדסההרפואיהמרכז

גלאוקומה
מחלקתמנהלאיתן,בלומנטלפרופ׳
רמב"םהרפואיהמרכזעיניים,

בכירהרופאהאורנה,גיירפרופ׳

במרכזגלאוקומהשירותואחראית

ומנתחתמומחיתלגליל.הרפואי

במרכזוקרניתקטרקטגלאוקומה,

CHTOte

עינייםאסיה,אהודפרום׳

בתל־אביבפרטיתובקליניקהטלעין

בכיררופאיוסף,גלובינסקיד"ר

המרכזוקטרקט,גלאוקומהבמרפאת

גםמטפלהשומר.תלשיבאהרפואי

רפואייםמרכזיםבמדיקה

שירותמנהלתנועה,גפןד"ר

בלינסון,החוליםבביתהגלאוקומה

לניתוחימומחיתבכירהרופאה

טלעיןבמרכזוקטרקטגלאוקומה

מערךמנהלשמעון,קורץד"ר

מרכזומנהלעינייםאמבולטורי

במרכזהעינייםבמערךהגלאוקומה

ומנתח)איכילוב(ת"אהרפואי

טלעיןבמרכזוקטרקטגלאוקומה

עפעפייםעיניים,דלקות

ודמעות

מנהלתזוהר,חבוט־וילנרד"ר

המרפאהלאובאיטיס,השירות

העיןשלדלקתיותלמחלות

ביחידתבכירהורופאהוהמפרקים

ת"אהרפואיבמרכזהרשתית

במכוןבכירהורופאה)איכילוב(

רמתאסותאחוליםביתשלהעיניים

החייל

שירותמנהלתרדגונד,עאמרד"ר

מחלקתהענבייה(,)מחלותאובאיטיס

הדסההרפואיהמרכזעיניים,

שירותמנהלתמיכל,קרמרר"ד

ומנתחתבכירהרופאהאובאיטיס,

החוליםבביתהעינייםבמערך

במדיקהגםמטפלתבילינסון.

רפואייםמרכזים

פזילהניתוחיילדים;

שירותמנהלתנועה,אלה־דלמןד"ר

בניתוחימומחיתופזילה,ילדיםעיניים

ניתוחיבילדים,עינייםניתוחיפזילה,

!ביילודים,בפגיםוטיפולדמעותדרכי

מאירהרפואיהמרכז

עיניים,יחידתמנהלגד,דותןפרופ׳

ילדיםלרפואתשניידרמרכז

היחידהמנהליאיר,מורדפר1פ׳

ביתופזילה,לילדיםעינייםלרפואת

מטפלהרופא(.)אסףשמירהחולים

רפואייםמרכזיםבמדיקהגם

בכירהרופאהאלינה,מלמודד"ר

הרפואיהמרכזעיניים,במחלקת

כרמל

בכיררופאדורון,נוימןד"ר

מנהללשעברהעיניים,במחלקת

המרכזופזילה,ילדיםעינייםיחידת

וולפסזןהרפואי

ברפואתמומחיתאירן,ענתביד"ר

היחידהמנהלתופזילה,ילדיםעינים

המרכזלילדים,עינייםלרפואת

הדסההרפואי

ברפואתמומחהמשה,שנירפרופ׳

היחידהמנהללשעברלילדים,עיניים

שניידרמרכזעיניים,לרפואת

נארארפואימרכזילדים,לרפואת

מומחהאברהם,שפיררפרופ׳

ופזילהבילדיםעינייםבמחלות

תלשיבאהרפואיהמרכזבמבוגרים,

מרכזיםבמריקהגםמטפלהשומר.

רפואיים



נוירו־אופתלמולוגיה

במחלותמומחהיהושע,אלמוגד"ד

לנוירו־היחידהמנהלעין־מוח,

אופתלמולוגיה,

$TS1$,לנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$,לנוירואופתלמולוגיה$DN2$מאירהרפואיהמרכז

מנהלתחנין,ג׳באלי־חביבד"ד

פדההרפואיהמרכזהעיניים,יחידת

פוריה

מנהלתניצה,כהןגולדנברגפרום׳

בנוירו־מומחיתעיניים,מחלקת

אופתלמולוגיה,

$TS1$,בנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$,בנוירואופתלמולוגיה$DN2$בניהרפואיהמרכז

מרכזיםבמדיקהגםמטפלתציון,

רפואיים

מנהלתרות,חונא־בר־אוןד"ד

לנוירו־אופתלמולוגיה,היחידה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחיתהדס,קלישפרופ׳

היחידהמנהלתעין־מוח,במחלות

החוליםבביתלנוירו־אופתלמולוגיה

לנוירו־מרפאהומנהלתבילינטון

אופתלמולוגיה

$TS1$לנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$לנוירואופתלמולוגיה$DN2$טלעיןבמרכז

לנוירו־מומחיתענת,קסלרפרופ׳

אופתלמולוגיה

$TS1$לנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$לנוירואופתלמולוגיה$DN2$וטיפול)אבחון

במוחשמקורןראייהבהפרעות

בכירהרופאההעצבים(,ובמערכת

הללהרפואיהמרכזעיניים,במחלקת

יפה

קטרקט

היחידהמנהלעדי,אבולעפיהד"ד

הרפואיבמרכזקטרקטלניתוחי

שלהמחקרמרכזומנהלצדק,שערי

טלעיןמרכז

המנהלאהוד,אסיהפרופ׳

ומנהלטל,עיןמרכזשלהרפואי

בעינייםיישומילמחקרהמרכז

מומחהמאיר.הרפואיבמרכז

עדשותניתוחיקטרקט,לניתוחי

ולמחלתפרימיוםעדשותמורכבים,

הגלאוקומה

ברפואתמומחהיניב,ברקנאד"ד

וגלאוקומה,קטרקטניתוחיעיניים,
המרכזטל־גלאוקומה,שרותאחראי

פוריהפדההרפואי

לניתוחימומחהדני,וקשד"ד

ניתוחיםסיבוכיתיקוןקטרקט,

טלעיןבמרכזקדמיסגמנטושחזור

לויתוחימומחהניסים,לויהד"ד

במרכזמתקדמותועדשותקטרקט

טלעין

מומחיתרופאהעדי,מיכאליד"ד

מומחיתוקרנית,קטרקטומנתחת

מנתחתפרימיום,עדשותבהשתלת

שרותמנהלתלשעברטל,עיןבמרכז

)איכילוב(ת"אהרפואיבמרכזהקטרקט

בכירעינייםמנתחאורי,מלרד"ד

עדשותובמרפאתהקטרקטבתחום

)אסףשמירהחוליםביתהפרימיום,
הרופא(

ולחנזיתקרנית

מערךמנהלתאירית,בכרפרופ׳
בביתבילינסון,החוליםבביתהעיניים

לרפואתשניידרומרכזהשרוןחולים

מרכזיםבמדיקהגםמטפלתילדים.

רפואיים

אחראיתאירית,ברקתפרופ׳

מחלותותחוםהקרניתתחוםעל

אנטיביוטיותותרופותזיהומיות

תלשיבאהרפואיבמרכזהעיןשל

קטרקטניתוחימומחיתהשומר,
טלעיןבמרכזפרימיוםועדשות

לוינגר.ד"רהרפואיהמרכזובעיניים,

מרכזיםבמדיקהגםמטפלת

רפואיים

היחידהמנהלדוד,ורסנוד"ד

במרכזקדמיולמקטעלקרנית

ומנתח)איכילוב(ת"אהרפואי

טלעיןבמרכזוקרניתקטרקט

ברפואתמומחהאיתן,לבניד"ד

במחלותעלמומחיותעםעיניים

קרניתהשתלותקרנית,וניתוחי

ומחלותקטרקטניתוחימתקדמות,

רופאהעין,שלהקדמיהמקטע

שירותואחראיהעינייםבמערךבכיר

מטפלבילינסון.החוליםביתהקרנית,

רפואייםמרכזיםבמדיקהגם

ומנהלמייסדשמואל,לוינגרד"ד

הרפואייםהמרכזיםרשתשלרפואי

העינייםיחידתמנהללשעבר׳עיניים',

המרכזעיניים,הדסה,הרפואיבמרכז

לוינגרד"רהרפואי

ומנהלמנתחאליה,לוינגרד"ד

במחלקתקטרקטניתוחישרות
ת"אהרפואיבמרכזהעיניים

ב"עיניים",בכירמנתח)איכילוב(,
ובעתידיםלוינגרד"רהרפואיהמרכז

סנטרמדיקל

מנהלסגןאריה,מרקוביץד"ד

הרפואיבמרכזהעינייםמחלקת

לקרניתמנמחהמנתחקפלן,
במרכזתשבורתובניתוחיוקטרקט

ב־"עיניים",בכירמנתחטל,עין
לוינגר,ד"רהרפואיהמרכז
סנטרמדיקלוב׳עתידים׳

שירותמנהלאבי,סלומוןפרופ׳

המרכזהעיניים,מערךהקרנית,

מומחהכרם.עיןהדסההרפואי

משקפיים)הסרתתשבורתלניתוחי

טל־"עיןובמרכזבהדסהבלייזר(

הדסה".

$TS1$."טלהדסה$TS1$

$DN2$."טלהדסה$DN2$

לשעבריוסף,פרוכט־פריפרופ׳

קרניתלמחלותהיחידהמנהל

הרפואיבמרכזתשבורתוניתוחי

לטיפולימומחהכרם,עיןהדסה

בכירומומחהמנתחקרוסליניקינג,

טלעיןמרכזולחמית,קרניתלמחלות

רופאיאיגודיו"רדוד,צדוקפרופ׳

מחלקתמנהלבישראל,העיניים
צדקשעריהרפואיהמרכזעיניים,

מערךמנהלגיא,קליינמןפרופ׳
וולפסון,הרפואיבמרכזהעיניים
לחמיתקרניתלמחלותמומחה

קטרקטמנתחקטרקט,וניתוחי

עדשותלהשתלתמומחהוקרנית,

טלעיןבמרכזפרימיום

העיןחגוגיתרשתית
מנהל)אדי(,אדוארדאברבוךד"ד

הרפואיהמרכזעיניים,מחלותשירות

הדסה

מכוןמנהלאמיר,אלחללד"ד

תלשיבאהרפואיבמרכזהעיניים

וקטרקטרשתיתומנתחהשומר
טלעיןבמרכז

יחידהמנהליורה,ברקד"ד

רשתיתומנתחרשתיתמקצועית

המרכזעיניים,במחלקתבכיר

רמב"םהרפואי

מנהלתמיכאלה,גולדשטייןד"ד

מנהלוסגניתוזגוגיתרשתיתמרפאת

ת"אהרפואיהמרכזהעיניים,מערך

)איכילוב(

נוירו־אופתלמולוגיה

במחלותמומחהיהושע,אלמוגד"ד

לנוירו־היחידהמנהלעין־מוח,

אופתלמולוגיה,

$TS1$,לנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$,לנוירואופתלמולוגיה$DN2$מאירהרפואיהמרכז

מנהלתתנין,ג׳באלי־חביבד"ד

פדההרפואיהמרכזהעיניים,יחידת

פוריה

מנהלתניצה,כהןגולדנברגפרופ׳

בנוירו־מומחיתעיניים,מחלקת

אופתלמולוגיה,

$TS1$,בנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$,בנוירואופתלמולוגיה$DN2$בניהרפואיהמרכז

מרכזיםבחדיקהגםמטפלתציון,

רפואיים

מנהלתרות,חונא־בר־אוןד"ד

לנוירו־אופתלמולוגיה,היחידה
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מומחיתהדס,קלישפרופ׳

היחידהמנהלתעין־מוח,במחלות

החוליםבביתלנוירו־אופתלמולוגיה

לנוירו־מרפאהומנהלתבילינסון

אופתלמולוגיה

$TS1$לנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$לנוירואופתלמולוגיה$DN2$טלעיןבמרכז

לנוירו־מומחיתענת,קסלרפתפ׳

אופתלמולוגיה

$TS1$לנוירואופתלמולוגיה$TS1$

$DN2$לנוירואופתלמולוגיה$DN2$וטיפול)אבחון

במוחשמקורןראייהבהפרעות

בכירהרופאההעצבים(,ובמערכת

הללהרפואיהמרכזעיניים,במחלקת

יפה
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פנימית

ירימחמודאבו־שקרהפרום׳

מנהלפנימית,פואהלוהחטיבה

היחידהומנהלפנימיתמחלקה

הרפואיהמרכזלראומטולוגיה,

קורוקה

האיגודיףאבישי,אליםפרופ׳

מומחהבישראל,פנימיתלרפואה

מחלקהמנהלעורקיםבטרשת

בילינסוןהחוליםביתפנימית

מומחהאריה,בן־יהודהפרופן

ובגריאטריה,פנימיותבמחלות

היחידהומנהלהפנימיהאגףמנהל

פנימיתיוםואשפוזלגריאטריה

כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

ברפואהמומחהאליואלידבןד"ר

פנימיתמחלקהמנהלפנימית,

ברזיליהרפואיהמרכז

מחלקהמנהלשלמהברלינרפרופ׳

ת׳הרפואיהמרכזה',פנימית

)איכילוב(

מחלקהמנהללאוניד,ברסקיד"ר

התמחות,ועדתויו"רפנימית

סורוקההרפואיהמרכז

היחידהמנהלתלי,גולדשטייןד"ר

תרופתי()איזוןטליניתלפרמקולוגיה

פנימיתבמחלקהבכירהורופאה

העמקהרפואיהמרכז

מומחיתאהובה,גוליקפרום׳

ולפרמקולוגיהפנימיתלרפואה

קליניתלפרמקולוגיהביחידהקלינית

לרפואהספרביתדיקןוסגנית

החוליםביתאריאל,באוניברסיטת

הרופא()אסףשמיר

האגףראשאהודגרוסמןפרופ׳

תלשיבאהרפואיבמרכזהפנימי

לרפואההפקולטהודיקןהשומר

מומחהאביב,תלבאוניברסיטת

דם,לחץויתרפנימיתברפואה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מחלקהמוהלאלון,גרוסמןפרום׳

בקרבלבמחלותחוקרפנימית

ביתבריאים,וצעיריםספורטאים

בילינסוןהחולים

מרכזנשיאדרורחרץפרום׳

הלסינקי,ועדתיו"רהליפידים,

מומחו.ופיתוח,מחקרתחוםראש

המרכזריאה,ימחלותבפנימית

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלאיתןכהןד"ר

בכיררופאקלינית,לפרמקולגיה

המחלקהמנהלוסגןרקאנטיבמרכז

בילינטוןהחוליםביתבפועל,

המערךמנהלרונן,לבשטייןפר1פ׳

ברירורופאקליניתלפרמקולוגיה

הרפואיהמרכזפנימיתבמחלקה

השומרתלשיבא

מחלקהמנהליאיר,לויפרופי

במחלותמומחהפנימית

המרכזוראומטולוגיות,אימונולוגיות

מאירהרפואי

ברפואהמומחהמאיר,מועלםד"ר

במחלקהשירותמנהלפנימית,

תלשיבאהרפואיהמרכזה',פנימית

השומר

מנהלמרדכימושקטפרום׳

הרפואיהמרכזפנימית,מחלקה

הצופיםהרהדסה

מחלקהמנהלחייס,מעיןפר1פי

תלשיבארפואיהמרכזפנימית

השומר

מנהלתסיגל,סבירי־סרוסיפרום'

ויו"רפנימינמרץלטיפולהמחלקה

הדסההרפואיהמרכזההתמחות,וערת

מנהליעקבסטרכילביץ׳פרופ׳

קליניתלמיקרוביולוגיההמחלקה
הרפואיהמרכזזיהומיות,ומחלות

הדטה

קלינימורהיחזקאלסיריפרזפ'
ו־ט/פנימיתלמחלקותעלויועץ
הפנימיתהמחלקהמנהללשעבר

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

ביחידהבכיררופאאהזדפזד"ר

הפליאטירי,ובשירותנמרץלטיפול
העמקהרפואיהמרכז

היחידהמנהלדני,קזרניקד"ר

הרפואיהמרכזקלינית,לפרמקולוגיה

רמב"ם

היחידהמנהלמזטי,קלייןפרזפ'

הרפואיהמרכזכללי,נמרץלטיפול

סורוקה

מחלקהמנהלאילן,קראחהפרזפ'
בילינסוןהחוליםביתפנימית

היחידהמנהליוסף,קרקזפרזפ׳

לרפואהבאגףקליניתלפרמקולוגיה

הדסההרפואיהמרכזפנימית,

מחלקהמנהלמיכה,רפפזרטפרזפן
פנימיתברפואהמומחהג',פנימית

)אסףשמירהחוליםביתובסוכרת,
הרופא(

מומחהיהזנתן,שרעביפרום׳

רופאסדם,לחץוביתרפנימיתברפואה

המכוןמנהלפנימיתבמחלקהבכיר
הפנימי,האגףמוהלוסגןדםלחץליתר
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הםזהתחוםתחתהמופיעיםרופאים

במטופלמתבונניםשבעבודתםרופאים

רפואייםמקצועותומתכלל.רחבבאופן

הרפואהשלענפיםשמהוויםנוספים

הרשימהאורךלכלמשובציםהפנימית

פנימיתטבירי־טרוסי,סיגלפר1פ'

פנימיתקליין,מוטיפרום'
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רא1נוט1ל1גיה

המכוןמנהלתאורי,אלקייםפרום׳

ת"אהרפואיהמרכזהראומנוולוגי,

)איכילוב(

אלכסנדרה,בלביר־גורמןפרופ׳
לראומטולוגיההיחידהמנהלת

המרכזלפנימיות,המערךומנהלת

רמב"םהרפואי

בכיריועץאמיר,טנאיד"ר

ואימונולוגיהאלרגיהבראומטולוגיה,

היחידהמנהללשעברקלינית,

ואימונולוגיהאלרגיהלראומטולוגיה,

וולפטוןהרפואיהמרכזקלינית,

ראומטולוגיתפנינה,לנגביץפרופ׳

הראומטולוגית,ביחידהבכירה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

לרפואהמומחיתמרב,לידרפר1פ׳

מנהלתוראומטולוגיה,פנימית

המרכזהראומטולוגית,היחידה

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלראובן,מדרפר1פ׳

הרפואיהמרכזלראומטולוגיה,

העמק

המכוןמנהליאיר,מולדפר1פ׳

בילינסוןהחוליםביתלראומטולוגיה,

מומחהיעקב,נפרסטקפרום׳

ופנימית,אימונולוגיהבראומטולוגיה,

הדסההרפואיהמרכזהפנימי,האגף

כרםעין

המכוןמנהלהאוורד,עמיטלפרופ׳

פנימיתמחלקהמנהלהאוטואימוני,

אוטואימוניות,למחלותהמרכזב',

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

אשפוזמנהלתדפנה,פארןד"ר

המרפאהמנהלתראומטולוגי,יום

ותסמונת)לופנס(בזאבתלטיפול

הראומטולוגי,המכוןאנטיפוליספיד,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלתחגית,פלגד"ר

לרפואההאגףלראומטולוגיה,

הדסההרפואיהמרכזפנימית,

מחלקהמנהלדניאל,פלוסרר"ד

סורוקההרפואיהמרכזא',פנימית

בכיררופאדורון,רימדפרום׳

המרכזראומטולוגיה,במחלקת

ציוןבניהרפואי

ילדים

במחלותמומחיתריבה,בריקפרופ׳

מנהלתילדים,ובראומטולוגיתילדים

במחלקתראומטולוגיתמרפאה

פוריהפדההרפואיהמרכזילדים,

מחלקתמנהליעקב,ברקוןפר1פ׳
מומחהילדים,ראומטולוגילדים.

המרכזואימונולוגיה,לאלרגיה

הצופיםהרהדסההרפואי

מנהלתליאורה,הראלפרום׳

מרכזילדים,לראומטולוגיההיחידה

ילדיםלרפואתשניידר

היחידהמנהלפנחס,השקספר1פ׳

הרפואיהמרכזילדים,לראומטולוגיה

צדקשערי

היחידהמנהליוסף,עוזיאלפרופ׳

הרפואיהמרכזילדים,לראומטולוגיה

מאיר

וראומטולוגרופאשי,פדהפרופי

מפרקיםבדלקתמומחהילדים,

קדחתהילדות,גילשלאידיופטית

,PFAPAתסמונת,(FMF)תיכוניתים
CBfllפרטי

בהםנוספיםרפואייםלמקצועות

גם:ראוהחיסון,במערכתעוסקים

למקצועותואימונולוגיהאלרגיה
גם:ראובפרקים,עוסקיםבהםנוספים

נוספים,לראומטולוגיםאורתופדיה.

פנימית.גם:ראו
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דדי1ל1גיה

אולטרסאונד

ופריון(מיילדותאורתופדיה;גם:)ראו

אגףמנהלסגניתענת,בלנקד"ר

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזדימות,

יחידתמנהלתנירה,בק־רזיד"ר

לדימותבמחלקההאולטרסאונד

תוכניתעלואחראיתרפואי

הרפואיהמרכזבדימות,ההתמחות

רמב"ם

בכיררופאארנסטו,גלורד"ר

ביליוסוןהחוליםביתהדימות,במכון

דניאל,פנחסלבנסארטפרופ׳
הדימות,מערךאמריטוספרופ׳

המרכזכללי,באולטרסאונדמומחה

כרםעיןהדסההרפואי

יחידהמנהלדניאל,לונדוןד"ר

במכוןסאונדאולטרהמקצועית

ברזיליהרפואיהמרכזהדימות,

מנהלתאורית,פורטנויד"ר

במכוןהשתןמערכתלדימותהיחידה

תלשיבאהרפואיהמרכזהדימות,

השומר

יחידתמנהלתעדה,קסלרפרופ׳

המרכזדימות,אגףאולטרסאונד,

)איכילוב(ת"אהרפואי

בטןדימות
מנהלתליאת,אפלבאוםד"ר

אבחנתילאולטרסאונדהיחידה

הבטן,בדימותמומחיתופולשני,

ורדיולוגיהאונקולוגיתהדמיה

עיןהדסההרפואיהמרכזפולשנית,

כרם

מומחה,רדיולוגאריק,בלשרפרופ׳

והאגןהבטןמחלותלדימותמומחה

הרפואיבמרכזה־דסמכוןמנהל

במרכזדימותאגףומנהלאביברמת

)איכילוב(ת"אהרפואי

מומחהעופר,בנימינובר"ד

מערךמנהלוהאגן,הבטןלדימות

צדקשעריהרפואיהמרכזהדימות,

לדימות,מומחיתסופי,ברנסד"ר
לאורו־שרותמנהלתבכירה,רופאה

רדיולוגיה

$TS1$לאורורדיולוגיה$TS1$

$DN2$לאורורדיולוגיה$DN2$ההתמחותתוכניתומנהלת

דימות,אגףעמיתים,והשתלמות

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

בכירהרופאהנעמה,לב־כהןד"ר

הרפואיהמרכזהדימות,במערך

הדסה

אגףמנהליעקב,סוסנהפרופ׳

יו"רהדסה.הרפואיהמרכזהרימות,

המרכזבישראל,הרדיולוגיםאיגוד

הדסההרפואי

מכוןמנהלתסגןליאור,קופלד"ר

הטומוגרפיהיחידתומנהלהדימות

ביתהגוף,ודימותהממוחשבת

הרופא()אסףשמירהחולים

שדדימותלב־חזה;דימות

לב־חזה;כירורגייתגם:)ראו

קרדיולוגיה(

היחידהמנהלתגלית,אבירםפרופ׳

אגףוהריאות,הלבשללדימות

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכזדימות,

יחידתמנהלתנעמה,בוגטד"ר

המרכזה־דס,במכוןולבחזההדמיית

צדקשעריהרפואי

היחידהמנהלתאורלי,גוייטיןד"ר

המרכזקרדיווסקולרית,להדמיה

השומרתלשיבאהרפואי

אחראיתלודמילה,גורלניקד"ר

החזהביתשלהרדיולוגיהתחום

מחלקתבפועל,CTיחידתומנהלת
רמב"םהרפואיהמרכזרפואי,דימות

מכוןמנהלתתמר,גספרד"ר

בניהרפואיהמרכזהרפואי,הדימות

ציון

דימותשירותמנהלדותן,כהןד"ר

הרפואיהמרכזהדימות,מערךהלב,

הדסה

יחידתמנהלתעידית,מרוםפרופ׳

המרכזהדימות,באגףהחזהבית

השומרתלשיבאהרפואי

היחידהמנהלתתמר,סלעד"ר

הדסההרפואיהמרכזהשד,לדימות

מנהלתמירי,סקלייר־לויד"ר

הדימות,במכוןהשדלדימותהמרכז

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

הדימות,אגףמנהלאלי,קונןפר1פ'

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

יחידתמנהלתדורית,שחםפרופ׳

CTבמערךהחזהביתודימות

עיןהדסההרפואיהמרכזהדימות,

כרם

ושלדשריריםדימות

אורתופדיה(גם)ראו

מנהל)ג׳ק(,יעקבאפלבויםד"ר

צדקשעריהרפואיהמרכז,MRIמכון

היחידהמנהלתאיריס,אשדפרופ׳

במכוןהשלדמערכתלדימות

תלשיבאהרפואיהמרכזהדימות,

השומר

לריחות,מומחהעידו,דרוקמןד"ר
להדמייתביחידהבכיררופא

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



?*LA

רדיו7וגיהמימון,שמעוןד"ר

ה־יחידתמנהליבגני,קוץד"ר

MR1,

$1ST$הMR1,$1ST$

$2ND$הMR1,$2ND$ושלדשריריםבדימותמומחה

הרפואיהמרכזספורט,ופציעות

מאיר

ילדים

יחידתמנהלתענת,איליביצקיד"ר

רפואי,דימותמחלקתילדים,דימות

רמב"םהרפואיהמרכז

היחידהמנהלתליאת,בן־סירהד"ר

ביתדימות,אגףילדים,לדימות

המרכזלילדים,דואקדנההחולים

)איכילוב(ת"אהרפואי

היחידהמנהלחן,הופמןפרופ׳

החוליםביתלנוירררדיולוגיה,

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתמיכל,בן־נוןסודקפרופ׳

החוליםבביתילדיםדימותיחידת

המרכזלילדים,ספראוליליאדמונד

השומרתלשיבאהרפואי

מנהלתנטשה,סימנובסקיפרופ׳

הרפואיהמרכזילדים,דימותיחידת

הצופיםהרהדסה

מחלקתמנהלתאסנת,קונןד"ר

ילדיםלרפואתשניידרמרכזהדמיה,

רופאהליאורה,קורנרייךפרופ׳

שניידרמרכזהדמיה,מחלקתבכירה,

ילדיםלרפואת

להדמייתמומחיתשלי,שירןד"ר

מנהלתמקוםממלאתילדים,

החוליםביתילדים,mri^השירות

הרפואיהמרכזלילדים,דואקדנה

)איכילוב(ת"א

נוירו־רדיולוגיה

נוירולוגיה(גם:)ראו

היחידהמנהלמשה,גמריפרופ׳

המרכז,MRI־1לנוירו־רדיולוגיה

כרםעיןהדסההרפואי

ביחידהבכיררופאגל,גרינברגד"ר

במכוןהשדרהועמודהמוחלדימות

ראש־דימותשרותומנהלהדימות

צוואר,

$TS1$,ראשצוואר$TS1$

$DN2$,ראשצוואר$DN2$תלשיבאהרפואיהמרכז

השומר

בחירו־מומחיתיהודית,לוקמןד"ר

רדיולוגיה,

$TS1$,בחירורדיולוגיה$TS1$

$DN2$,בחירורדיולוגיה$DN2$ביחידהבכירהרופאה

החוליםאבחנתית,ביתלרדיולוגיה

בילינסון

הדימות,מכוןמנהלתטל,סיגלד"ר

הרופא()אסףשמירהחוליםבית

מומחיתאיילת,פרי־ערןר"ד

ונוירו־אבחנתיתברדיולוגיה

רדיולוגיה,

$TS1$,ונוירורדיולוגיה$TS1$

$DN2$,ונוירורדיולוגיה$DN2$לתהודההשירותמנהלת

ראשלהדמיית(M.R.I)מגנטית

המרכזברדיולוגיה,ומחקריםוצוואר

רמב"םהרפואי

מנהלנוירורדיולוג,אילן,שלףפרום'

סורוקה,הרפואיבמרכזהדימותמכון

הישראליהאיגודשלנבחריו"ר

לרדיולוגיה

פולשניתנוירו־רדיולוגיה

מוח()צנתורי

נוירולוגיה(נוירוכירורגיה;גם:)ראו

מוח,מצנתריעקב,אמסלםד"ר

הנוירו־רדיולוגית,היחידהמנהל
צדקשעריהרפואיהמרכז

מומחיתטלי,יונש־קמחיד"ר

היחידהמנהלתבנוירו־רדיולוגיה,

ת"אהרפואיהמרכזמוח,לצנתורי

)איכילוב(

לצנתורימומחהשמעון,מימוןד"ר

הדימות,במכוןבכירורופאמוח

יפההללהרפואיהמרכז

פולשניתרדיולוגיה

הדם()כליאנגיוגרפיה

כלי־דם(כירורגיתגם:)ראו

מומחהאלן,בלוםפרום׳

יחידתמנהלפולשנית,ברדיולוגיה

הדסההרפואיהמרכזאנגיוגרפיה,

בכיררופאמקסים,ליידרמןד"ר

וביחידתרפואידימותבמחלקת

המרכזודופלר,אולטראסאונד

רמב"םהרפואי

לדימותהמכוןמנהלזיו,נאמןד"ר

העמקהרפואיהמרכזרפואי,

היחידהמנהלעמוס,עופרד"ר

הרפואיהמרכזפולשנית,לרדיולוגיה

רמב"ם

מחלקתמנהלאלי,עטרפר1פ׳
ומנהלהשרוןחוליםבביתדימות

ביתפולשנית,לרדיולוגיההמערך

בילינסוןהחולים

מומחהאנטוני,פרשטנדיגד"ר

היחידהמנהלבאנגיוגרפיה,

שעריהרפואיהמרכזלאנגיוגרפיה,

צדק

אחראיבכיר,רופאאיגור,קוגןד"ר

אנדו־וסקולריתלרדיולוגיההשירות

ורופארפואידימותמחלקתמורכבת,

המרכזפולשנית,לרדיולוגיהבכיר

רמב"םהרפואי

בצנתורימומחהיצחק,קוריד"ר

לאנגיוגרפיה,היחידהמנהלדם,כלי
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

היחידהמנהלאורי,רימוןד"ר

הדיחות,במכוןפולשניתלרדיולוגיה

השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

אורולוגיה;אונקולוגיה;גם:ראו

לב־כירורגייתכלי־דם;כירורגית

תזה;

$TS1$;לבתזה$TS1$

$DN2$;לבתזה$DN2$נוירוכירורגיה;ופיריון;מיילדות

גרעינית.רפואהקרדיולוגיה;נוירולוגיה;



הרופאים

ריאחז

מנהלאמיר,אברמוביץ׳ד"ר

פולשנית,ריאותלרפואתהיחידה

כרמלהרפואיהמרכזהריאה,מכון

מכוןמנהליוחאיאדירפרום׳

כרמלהרפואיהמרכזהריאות,

למחלותהמכוןמנהלאמיר,אוןד"ר

המרכזריאות,בסרטןמומחהריאה,

השומרחלשיבאהרפואי

מנהלגווילברקמןפרופ׳

באסטמה,מומחההריאה,מכון

מחלותפולשנית,ריאותרפואת

אינטרסטיציאלית/פיברוטיוה,

,C0PD1ריאהסרטןסרקואידוזיס
הדסההרפואיהמרכז

בכיררופא)מייק(מיכאלסגלד"ר

שירותומנהלריאהלמחלותבמכון

הרפואיהמרכזריאתי,דםלחץיתר

השומרתלשיבא

היחידהמנהלאריה,עדןד"ר

הרפואיהמרכזכללי,נמרץלטיפול

כרמל

מנהלצבי,פרידלנדרפרופ׳

במכוןבכירורופאפנימיתמחלקה

מוהלפנימית;לרפואההאגףהריאה,

המרכזהריאה,סרטןלחקרהמעבדה

כרםעיןהדסההרפואי

מחלקתמנהלאורן,פרוכטרפרום׳

וולפסוןהרפואיהמרכזריאות,

המערךמנהלמרדכי,קרמרפרופ׳

ר׳אדיר,יוחאי פר1פ'

2020פורבסבישראלהטובים

רביןהרפואיהמרכזריאה,למחלות

מערךמנהלדוד,שטריתפרופ׳

ריאהבגידולימומחהריאות,

ושחפת,פולשניתוברונכולוגיה

מאירהרפואיהמרכז

ילדים

היחידהמנהלאורי,אפרתיפרופ׳

החוליםבביתילדיםריאהלמחלות

והמרכזלילדיםספראוליליאדמונד

ל־ס׳?,הארציוהמרכזCF־7הארצי
השומרתלשיבאהרפואיהמרכז

מכוןמנהלתפרופ׳בלאוחגה

שניידרבמרכזלשעברריאותלרפואת

בתיקוןמומחיתילדים,לרפואת

הנשימהדרכישלמורכביםמומים

ותינוקותיילודיםאצל

יחידתמנהלתלאהבנטורפרופ׳

רותהחוליםביתילדים,ריאות

רמב"םהרפואיהמרכזלילדים,

רופאהקרץ,יעקובי־ביאנוד"ר

CF1ריאהלמחלותביחידהבכירה

הרפואיהמרכזילדים,במחלקת

כרמל

מאלנהכהן־סימברקנוד"ר

ילדיםבמחלקתבכירהילדיםרופאת

בילדים,ריאהבמחלותומומחית
הדסההרפואיהמרכז

האגףמנהלאיתןכרםפרופ׳

הדסההרפואיהמרכזילדים,לרפואת

ברפואתמומחהיעקבסיוןפרופ׳

נמרץטיפולילדים,ריאותילדים,

והפרעותכללינמרץטיפולילדים

וחוקרפרטיתקליניקהבעלשינה.

הרפואיבמרכזבילדיםריאהמחלות

;P5Plgtהשומרתלשיבא

מכוןמנהלאלי,פיקארפרום׳

שעריהרפואיהמרכזילדים,ריאות

צדק

במחלותמומחהיהודה,שוורץד"ר

המרכזהריאות,מכוןמנהלריאה,

)איכילוב(ת"אהרפואי

בכיררופאחייםשפרינגרפרופ'

הריאה,מכוןילדים,ריאותביחידת

הדסההרפואיהמרכז

אלרגיהאונקולוגיה;גם:ראו

לב־וזזה;כירורגייתואימונולוגיה;

שינה.רפואתרדיולוגיה;



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

גרעיניתדפ1אה

מנהלתעינת,ויזראבן־ספירפרופ׳

דימות,אגףגרעינית,לרפואההמכון

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

מנהלתסימונה,בן־חייםפרום׳

רפואיתלביופיסיקההמחלקה

הרפואיהמרכזגרעינית,ורפואה

הדסה

המכוןמנהלתרחל,שלוםברד"ר

הרפואיהמרכזגרעינית,לרפואה

צדקשערי

המכוןמנהלתאלינור,גושןד"ר

המרכז)איזוטופים(,גרעיניתלרפואה

זולפסוןהרפואי

המכוןמנהלדוד,גרושרפרופ׳

החוליםביתגרעינית,לרפואה

בילינסון

המכוןמנהללירן,דומצ׳בסקיד"ר

הרפואיהמרכזגרעינית,לרפואה

השומרתלשיבא

המכוןמנהלזוהר,קיררפרופ׳

המרכז)איזוטופים(,גרעיניתלרפואה

רמב"םהרפואי

המטולוגיה;אונקולוגיה;גם:ראו
רדיולוגיה.
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השמנהדפ1את

היחידהמנהלדוד,גויטייןפרום׳

הרפואיהמרכזבריאטרית,לכירורגיה

השומרתלשיבא

גבריאלה,ליברמן־סגלד"ר
פנימיתברפואהמומחית

המרכזמנהלתובאנדוקרינולוגיה,

המרכזמשקל,בעודףלטיפול

השומרתלשיבאהרפואי

במכוןבכירהרופאהיעל,סופרד"ר

מיןלשינויבמרפאההאנדוקרינולוגי,

מטבוליתהאנדוקריניתובמרפאה

הרפואיהמרכזבהשמנה,לטיפול

)איכילוב(ת"א

היחידהמנהלנאסר,סקרןד"ר

מתקדמתלפרוסקופיתלכירורגיה

העמק,הרפואיבמרכזובריאטרית

המרכזבמלב"יומנתחבכירוכירורג

יתר,בהשמנתלטיפולהרפואי

חוליםבביתמדיקלאסיאמקבוצת

החיילרמתאסותא

מנהלתסיגל,פישמןד"ר

במכוןיתרלהשמנתהשירות

למחלותהמכוןהגסטרואנטרולוגי,

הרפואיהמרכזוהכבד,העיכולדרכי

)איכילוב(ת"א

רפואיתמנהלתאסנת,רזיאלד"ר

לטיפולרפואימרכזבמלב"י

מדיקלאסיאמקבוצתיתרבהשמנת

החייל,רמתאסותאחוליםבבית
בכירורגיהומומחיתבכירהמנתחת

זעיר־פולשניתוכירורגיהבריאטרית

מומחיתגלינה,שנקרמןד"ר

ואנדוקרינולוגיה,פנימיתלרפואה
היתר,להשמנתהמרפאהאחראית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

ילדים

בכיררופאגל,דובנוב־רזפר1פ׳

ואורחתזונהספורט,מרפאתומנהל

וליליאדמונדהחוליםביתבריא,חיים

שיבאהרפואיהמרכזלילדים,ספרא

השומרתל

האיגודיו"רלשעברדרור,דיקרד"ר

מומחהפנימית,לרפואההישראלי

בקרבובהשמנהבאנדוקרינולוגיה

ד׳פנימיתמחלקהמנהלילדיח,

בעודףלטיפולהרב־תחומיוהמרכז

השרוןחוליםביתמשקל,

מחלקתמנהלרם,וייספרוס׳
ילדיםמחלקתמנהלומ"מב׳ילדים

ילדיםבאנדוקרינולוגיהמומחהא',

בגילובהשמנהבסוכרתובטיפול

רמב"םהרפואיהמרכזהילדות,

בכירהרופאהגליתטלד"ר

המרפאהומנהלתב׳ילדיםבמחלקת

הרפואיהמרכזמטבוליות,למחלות

רמב"ם

מנהלתרונית,לובצקיפרופ׳

השירותומנהלתילדיםמחלקת

בילדים,יתרבהשמנתוטיפוללתזונה

לילדים,דואקדנההחוליםבית

)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

רופאתדליה,נבות־מינצרד"ר

בוינגייט,למצוינותהאקדמיהספורטאי

מתמחיםמדריכתמשפחה,רופאת

לרפואתבמחלקהוסטודנטים

העמקהרפואיבמרכזהמשפחה

כלליתבריאותשירותישלצפוןובמחוז

ספורטמרכזמנהלדני,נמטפרופ׳

מנהלוסגןונוערלילדיםובריאות

מאירהרפואיהמרכזהילדים,מערך

מחלקתמנהלתעירית,קראוזהד"ר
מרכזבנפרולוגיה,ומומחיתג׳ילדים

ילדיםלרפואתשניידר

מכוןמנהלנעים,שתארהפרופ׳

ומטבוליזם,סוכרתאנדוקרינולוגיה,
ילדיםלסוכרתהמרפאהמנהל

ומנהללהשמנהוהמרפאהומתבגרים

בילדים,לבמחלותלמניעתהמרפאה
המרכזלילדים,רותהחוליםבית

רמב"םהרפואי

סגניתשלומית,שליטיןפר1פ׳

לאנדוקרינולוגיההמכוןמנהל

להשמנתהיחידהומנהלתוסוכרת,

ילדיםלרפואתשניידרמרכזיתר,

גסטרואנטתלוגיה;אנדוקרינולוגיה;גם:ראו

פסיכיאטריה.פנימית;כירורגיה;
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שינהרפ1את

מומחהברוך,אלעדד"ר

רפואתבווירולוגיה,עוסקבנוירולוגיה,

מכבי,קופ"חקשבוהפרעותשינה

בהפרעותמומחהירון,דגןפרופ׳

השינהרפואתמערךמנהלשינה,

חוליםביתרפואיים,מרכזיםבאסותא

החיילרמתאסותא

במחלקהבכיררופארון,פלדד"ר

לרפואתהמרכזומנהלנוירולוגית

לחקרהמעבדהשלמיסודההשינה
הרפואיהמרכזבטכניון,השינה

רמב"ם

מחלקהמנהלנמרוד,מימוןפרום׳
פנימית,ברפואהמומחהב',פנימית

ובהפרעותחסימתיותריאהבמחלות

סורוקההרפואיהמרכזשינה,

מחלקתמנהלגיורא,פילרפרופ׳
מומחהכרמל,הרפואיבמרכזילדים

השינהמערךמנהלשינה,בהפרעות

כלליתבקופ"חמערביוגלילחיפה

בכיררופאאייל,רוזנצוייגר"ד

המרפאהמנהלאא"ג,במחלקת

המרכזונחיתת,שינהלהפרעות

)איכילוב(ת"אהרפואי

למחלותמומחהאייל,רומםד"ר

ורפואתכללינמרץטיפולריאה,

ריאותרפואתתחוםמנהלשינה,

מאירהרפואיהמרכזפולשנית,

בלשכתרופאאולג,שומייקוד"ר

במחוזהבריאותמשרדשלהבריאות

להפרעותהמרפאהאחראידרום,

בבארהנפשלבריאותבמרכזשינה

;551gtפרטיתקליניקהובעלשבע

ילדים

מנהלאביב,גולדברטפרופ׳

למחלותומומחהב׳לילדיםהמחלקה

בשינה,והפרעותבילדיםריאה

סורוקההרפואיהמרכז

מומחיתריבי,טאומןפרופ׳

מיוחדתהתמחותעםילדיםברפואת

במכוןבכירהרופאהשינה,ברפואת

שינהורפואתנמרץ,טיפולריאות,

להפרעותבמרפאהבכירהורופאה

דנההחוליםביתבמבוגרים,שינה

ת"אהרפואיהמרכזלילדים,דואק

)איכילוב(

ברפואתמומחהאשר,טלפר1פ׳

ובמחלותשינהבהפרעותילדים,

הרפואיהמרכזבילדים,ריאה

סורוקה

המחלקהמנהלסגןנרי,כץד"ר
בכירורופאביילודמיוחדלטיפול

הרפואיבמרכזהפגייהבמחלקת

להפרעותהיחידהמנהלוולפסון,

אסותאהחוליםבביתבילדיםשינה

וולפסוןהרפואיהמרכזהחייל,רמת

סגנית1זםר,עציוני־פרידמןד"ר

ומנמחיתילדיםבמחלקתמנהל

כרמלהרפואיהמרכזשינה,ברפואת

ילדיםריאותרופאיואל,רייטרד"ר

הדסההרפואיהמרכזשינה,ורופא

פהכירורגיתגרון;אוזןאףגם:ראו

שיניים.ריאות;ולסת;



2020פורבסבישראלהטוביםהרופאים

שיניים

אורתודנטיה

בכירה,רופאהדנה,גויתד"ר

פדודווטיהלאורתודונטיה,המחלקה

הרפואיהמרכזמולדים,פניםומומי

רמב"ם

מומחהמיכאל,טולצ׳ינסקיד"ר

4551ולסתות,שינייםליישור

מנהלתסטלה,צ׳אושופרופ׳

המרכזהאורתודונטיה,מחלקת

כרםעיןהדסההרפואי

ליישורמומחהרפי,רומנוד"ר

4551ולסתות,שיניים

רוקבלוטות
גרון(אוזןאףגם:)ראו

מומחהמיכאל,אלתרמןד"ר

בלוטותשלאנדוסקופייםבניתוחים

במחלקההמרפאהומנהלהרוק
המרכזולסתות,פהלכירורגיה

כרםעיןהדסההרפואי

מנהלדורון,אפרמיאןפרופ׳

סדציההפה,לרפואתהמחלקה

המרפאהמקסילופציאלי,ודימות

והמרכזהרוקבלוטותלמחלות

הרפואיהמרכזסיוגרן,לתסמונת

הדסה

מנהלעודד,נחליאליפרופ׳

ולסתות,לפההכירורגיתהיחידה
ברזיליהרפואיהמרכז

מנהלגבריאל,צ׳אושופרופ׳

ביתולסת,פהלכירורגייתהמחלקה

בילינסוןהחולים

בניתוחימומחיתהילה,קלייןד"ר

אנדוסקופיתוכירורגיההרוקבלוטות

רופאההרוק,בלוטותשלזעירה

פהלכירורגיתבמחלקהבכירה

רמב"םהרפואיהמרכזולסתות,

ושיכוךפניםבכאבטיפול
כאב

ולסת(?הכירורגיתגם:)ראו

עלואחראיתיועצתענת,גבישד"ר

ביחידהולסתותפניםכאביתחום

החוליםביתולסת,פהלכירורגיית

קפלןהרפואיוהמרכזבילינסון

ומומחהמרצהאפרים,וינוקורד"ר

במכוןמטפלולסתות,פניםלכאבי

רמתאסותאחוליםביתשלהשינה

חסימתיתנשימהבהפרעותהחייל

במחלקהבכיררופאירון,חביבד"ר
כאבמרפאתומנהלהפהלרפואת

הדסההרפואיהמרכזולסתות,פנים

בכיררופאיאיר,שרבפרופ׳

סדציההפה,לרפואתבמחלקה

המרכזמקסילופציאלי,ודימות

כרםעיןהדסההרפואי

שורשטיפולי

מומחה)רוני(,רונלדויגלרד"ר

במחלקהוחוקרמדריךבאנדודונטיה,
לרפואתבביה"סלאנדודונטולוגיה

4551אביב,תלאוניברסיטתשיניים,

לטיפולימומחהעמיר,ויסמןד"ר

4551שורש,

שורשלטיפולימומחהאיל,נוניד"ר

4551ובמבוגרים,בילדיםואנדודנטיה,

שיניים,רופאאיגור,צסיסד"ר

4551שורש,לטיפולימומחה

ילדים

מנהלדרור,איונבודפרופ׳

רפואתלאורתודנטיה,המחלקה

מולדים,פניםומומילילדיםשיניים
רמב"םהרפואיהמרכז

המרפאהמנהלאייל,בוצרד"ר

ילדיםלפעוטות,שינייםלרפואת

לילדים,דואקדנההחוליםביתונוער,
)איכילוב(ת"אהרפואיהמרכז

שינייםרופאתאסתי,דוידוביץד"ר

לילדים,שינייםלרפואתבמחלקה
הדסההרפואיהמרכז

מומחיתיעל,פרי־פרונטד"ר

בעלתלילדים,שינייםברפואת

לילדיםפרטיתשינייםמרפאת

במחלקהבכירהורופאה

ומומיפדודונטיהלאורתודונטיה,

רמב"םהרפואיהמרכזמולדים,פנים

מנהלתאנדה,רוון־ולטרד"ר

ילדים,שינייםלרפואתהיחידה
פוריהפדההרפואיהמרכז

פריודנטיה

למחלותמומחהאדו,אלטד"ר

4551והשתלות,חניכיים

מומחהמשה,גולדשטייןפרופ׳

רופאוהשתלות,חניכייםלמחלות

המרכזלפיריודונטיה,במחלקהבכיר

כרםעיןהדסההרפואי

בכיררופאאסף,וילנסקיד"ר

לרפואתביה"סלפריודונטיה,במחלקה

והאוניברסיטההדסהשלשיניים

הדסההרפואיהמרכזהעברית,

ביחידהבכיררופאגיא,כרמליד"ר

אתומנהלולסתפהלכירורגיית

המרכזהשיניים,רפואתפורום

ציוןבניהרפואי

מומחהקובי,לנדסברגד"ר

4551חניכיים,במחלות

הספרביתראשאלי,מכטייפרופ׳

ומנהלשינייםברפואתלהתמחויות

והשתלותלפריודנטיההמחלקה

רמב"םהרפואיהמרכזדנטליות,

שינייםרופאתשושנה,שפיררד"ר

שינייםמרפאתמנהלתלילדים,

4551גןברמתפרטית

הפהשיקוםהפה;רפואת

ברפואתמומחהניצן,ביצ׳צ׳ופרופ׳

4551הפה,ושיקוםשיניים

היחידהמנהלנועם,ירוםד"ר

שיבאהרפואיהמרכזהפה,לרפואת

השומרתל

מנהלתאסי,שרון־שגיאד"ר

הפה,לשיקוםההתמחותתכנית

כרםעיןהדסההרפואיהמרכז

ולסת.פהכירורגיתאא"ג;גם:ראו


