
 רקחמב םי.תונינועמל
 

 ,בר םולש
  
  ,הליהקב םיאפור ןכו ,ןוינכטהו ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ביבא לת תטיסרבינואב האופרל רפסה יתבמ םי.תורקוח לש המישר ןלהל
 .רדגמו ןימ תעדומ האופרב רמג תודובעל םיאשונ םי.תויטנדוטסל םיעיצמש
  
 .amit.feldberg@isragem.org ליימל וניתועצמאב רצונש "ךודיש" לכ לע ונתוא עדייל םישקבמ דואמ ונחנא
  

________________________________________________________ 
  

 ביבא לת תטיסרבינוא ,רלקאס ש"ע האופרל ס"היב

o ילטא דרנרב 'פורפ 
 ביבא-לת תטיסרבינואב רלקאס ש"ע האופרל רפסה תיבב היגולויזיפל הקלחמב ןיינמה ןמ רוספורפ
 בלבו חמב ןגלשא תולעת :םידחוימ תוניינעתה יחטש

battali@post.tau.ac.il 

o רימא רדה ר"ד 
 )בוליכיא( סיל םישנל ח"היב ,תיפוג ץוח היירפהל הדיחיב הריכב האפור
 עזג יאת לש תיטנגה תוביציה :עזג יאת םוחתב יסיסב רקחמ ,ןוירפה םוחתב ינילק רקחמ ,תיפוג ץוח היירפה :םידחוימ תוניינעתה יחטש
 תירדגמ האופר , םיטנטופירולפ

hadarnmb@gmail.com 

o זרא תילג ר"ד 
 ביבא-לת תטיסרבינואב רלקאס ש"ע האופרל רפסה תיבב הירטאיכיספל גוחה + התוולש ,הריכב תירטאיכיספ
 תירדגמ האופרו הירטאיכיספ ,המוארט :םידחוימ תוניינעתה יחטש

galit.erez1@gmail.com 

o טרניב יעור ר"ד 
  .םיבצוק תולתשהו בצק תוערפהל החמומ ריכב גולוידרק ,רמושה לת ,)לעופב( בצק תוערפהל יאדיוד זכרמ להנמ
 .ביבא לת תטיסרבינואב האופרל הטלוקפב ריכב הצרמ
 .mri-ב שומיש לע שגדב בצק תוערפהו הימדהה םוחת ,וב לופיטהו םירודזורפ רופרפ :םידחוימ תוניינעתה יחטש

Roy.Beinart@sheba.health.gov.il 

o ביבח קרב ר"ד 
 )הדיחיב רקחמה לע יארחא( ןורשה ח"יב ,טרופס תועיגפו תויפוקסורטרא ,הידפוטרואל החמומ
 ךריה קרפמ ,ךרב ,ףתכה לש םייפוקסורטרא םיחותינ :םידחוימ תוניינעתה יחטש

v69@hotmail.combarak_havi 

o ןאדמח ףרשא ר"ד 
 .בלה לש יטיסו תיניערג היגולוידרקל גוחה ריכזמ .רמושה לת ,אבישב ריכב גולוידרק
 Cardiac CT and MRI :םידחוימ תוניינעתה יחטש

hamdashraf@gmail.com 

o לרפ רפואל לכימ ר"ד 
 בוליכיא ,יגולוידרק םוי זופשאו בל תקיפס יא ךרעמ ,תיגולוידרק
 היגולוקנוא-וידרק ,בל תקיפס יא :םידחוימ תוניינעתה יחטש

michalpela@gmail.com 

o אירול ודיע ר"ד 
 .י"רה ,הליהקב שפנה תואירבל הרבחה ר"וי ;ופי שפנה תואירבל יתליהקה זכרמה ,"רשג" תאפרמ להנמ ;"התוולש" ח"יב ,ס"פכ תאפרמ להנמ
  .דועו תואירבב ןויוויש-יא ,תירטאיכיספ היגולוימדיפא ,תינימ המוארטו המוארט ,תיתוברת-ןיב הירטאיכיספ :םידחוימ ןיינע ימוחת

ido.lurie@gmail.com 



o עבג-רנרל תאיל 'פורפ 
  תואירב תוינידמ רקחו היגולוימדיפאל רנטרג ןוכמ ,השיאהו דליה תואירבל הדיחיה תלהנמ
 םידליו םישנב תינילק היגולוימדיפא :םידחוימ תוניינעתה יחטש

LiatL@gertner.health.gov.il 

o יקסרוס תאיל ר"ד 
 א"ת 'נוא ,חומה רקחל לוגס זכרמב היגולונומיא-וריונ רקחמ תדבעמ
 ןטרסב תוזטסטמ לע םינידנלגטסורפו סרטס ינומרוה תעפשה :םידחוימ תוניינעתה יחטש

liat.sorski@gmail.com 

o לטימע דראווה 'פורפ 
 היגולוטמוארו תימינפ האופרל החמומ ,אביש יאופר זכרמ ,'ב תימינפ הקלחמ להנמ
 א"ת תטיסרבינוא ,רלקאס ש"ע האופרל הטלוקפה ,תימינפ האופרל גוחה שאר
 .היגלאימורביפ ,תוינומיאוטוא תולחמ :םידחוימ תוניינעתה יחטש

Howard.Amital@sheba.health.gov.il 

o סלפ תניע ר"ד 
 .ביבא לת תטיסרבינוא האופרל ס"יבב ,הירטאיכיספל גוחב הריכב הצרמ )PhD( תיגולוימדיפא
 .)בוליכיא( ביבא-לת יאופר זכרמ ,םימס יעגפנב לופיטו רקחמל ןוסלדא תאפרמב רקחמה תדיחי תלהנמ

einatp@tlvmc.gov.il 

o לאימח-סחנפ תירוא 'פורפ 
 םירוענ תרכוסו היגולונירקודנאל הדיחיה תלהנמ
 ארפס ילילו דנומדא שע םידליל םילוח תיב
 רמושה לת אביש יאופרה זכרמה
  .םירוענה ליגב רדגמ ,הלידגו תורגבתה ,1 גוסמ תרכוס ,םידליב הנמשה יכוביס :םידחוימ תוניינעתה יחטש

Orit.Hamiel@sheba.health.gov.il 

o לרפ רואיל ר"ד 
 ם"שרמ תתומע םיקמ + ןוסניליב ,גולוידרק
 תיתוברעתה היגולוידרק ,םירותנצ :םידחוימ תוניינעתה יחטש

leorperl@gmail.com 

o לרפ תאיל ר"ד 
 UCSF-ב םידלי תיגולונירקודנאב תומלתשה הלא םימיב תעצבמה םידלי תאפור
 היסולכואב רדגמה תוהז :םידחוימ תוניינעתה יחטש

liati_137@yahoo.com 

 

o לפוק ןרע ר"ד 
 ביבא-לת תטיסרבינואב רלקאס ש"ע האופרל רפסה תיבב  + תואירבה דרשמ ,רוביצה תואירבל החמומ אפור
 רוביצה תואירב ,האולחת לש העינמו היגולוימדיפא :םידחוימ תוניינעתה יחטש

eran.kopel@pth.health.gov.il 

___________________________________________________________________________ 
 

 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ןמדלוג ש"ע האופרל ס"היב

o דלפ רינ ׳פורפ 
  ,תואיר תאופרבו היגולוקנואב ,תימינפ האופרב החמומ ,הקורוסב יגולוקנואה ךרעמה להנמ
 .האירה ןטרס לש םדקומ ןוחבאל תימואל-ןיבה הדעווה ר"ויו םייאפוריאה האירה יאפור םעטמ האירה ןטרס םוחת תא ליבומ

peled.nir@gmail.com 

o יש לט ר"ד 
 ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םייחה יעדמל הקלחמב הריכב תרקוח



 .הקיטמרופניאונומיא ,ןוסיחה תכרעמב רובחשו קותעש תרקב :םידחוימ תוניינעתה יחטש
 )תונכתב עדי שרדנ(

talshay@bgu.ac.il 

_______________________________________________________ 
  

 הפיח ,ןוינכטה ,טרופפר ש"ע האופרל הטלוקפה

o רלימ לאירא 'פורפ 
 למרכ םילוח תיבב תיגולונומיאוריונה הדיחיהו הצופנ תשרטל זכרמה להנמ
 :רקחמו ןיינע ימוחת
 .תופסונ תויגולוריונ תוינומיאוטוא תולחמו הצופנ תשרטב םיינירקודנא -ונומיא -וריונה םירשקה
 .םיירוטלודומונומיא םילופיטב שומישהו הקנה ,הדיל ,ןוירה ,תוירופ :הצופנ תשרטבו תינוסיחה תכרעמה דוקפתב םיירדגמ םיטביה

Ariel_Miller@clalit.org.il וא milleras@netvision.net.il 

o רחש ודראודא 'פורפ 
 ם"במר םילוחה תיב ,תינילק היגולונומיאל הדיחיה להנמ
 סדייאו היגרלא :רקחמו ןיינע ימוחת

ed_shahar@rambam.health.gov.il 

_____________________________________________________ 
  

 ביבא לת זוחמ ,תיללכ תואירב יתוריש
  

o ןועבג לאומש ר״ד 
 תיללכב החפשמ אפור
 .תוברעתהה תובקעב םהלש ןוצרה תועיבש תא קודבל םג הצרנ ךשמהבו ,םישישקב תופורת תתחפהל תואנדס םימזוי ונחנא :אשונ

giveon@clalit.org.il 

 
 


