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טלפון' מסתפקידשם החוקרתוארתחום המחקר 

04-8568250מנהלת מחלקת אונקולוגיהמישל לביובר"דאונקולוגיה

רופא במחלקהאדוארד גריקשטסר"ד

רופא במחלקהאריה-ערן בןפרופ

רופאה במחלקההדרי-נועה פופוביץר"ד

רופאה במחלקהרוזנברג-שושנה קרןר"ד

04-8568358מנהל יחידת האורוגינקולוגיתיורם אברהמובפרופאורוגינקולוגיה

רופא במחלקהערן שגבר"ד

04-8250393מנהל מחלקת אורולוגיהיורם דקלר"דאורולוגיה

רופא במחלקהבוריס פרידמןר"ד

רופא במחלקהגאזי פארסר"ד

רופא במחלקהלאוניד בויארסקיר"ד

רופאה במחלקהגל רינות מזרחיר"ד

רופא במחלקהעומר אפרתר"ד

רופא במחלקהעדו אורליןר"ד

רופאה במחלקהטל מאיר"ד

04-8250506מנהל מחלקת אורתופדיהבני ברנפלדר"דאורתופדיה

מ מנהל מחלקת אורתופדיה"ממרדכי קליגמןר"ד

מנהל היחידה למחולות עמוד השדרהאלכסנדר ברוסקיןר"ד

רופא במחלקהאריאל זהרר"ד

רופא במחלקהצבי-ליאור בןר"ד

רופא במחלקהנאסר פואזר"ד

04-8568294מנהלת מחלקת אנדוקרינולוגיהחאזן-נארימאן סאבאר"דאנדוקרינולוגיה

04-8250743גרון-אוזן-מנהלת מחלקת אף אילנה דואקפרופאף אוזן וגרון

גרון-אוזן-סגן מנהלת מחלקת אף יואב ינירר"ד

ילדים. ג. א. מנהל יחידת אכרם-רענן כהןר"ד

רופאה במחלקהאורית סמואלר"ד

רופא במחלקהאיתי מרגוליסר"ד

רופא במחלקהטל הוניגמןר"ד

רופא במחלקהיותם אהרן שיינרר"ד

04-8253617מנהל שירות הגנטיקהאמיר פלגר"דגנטיקה

04-8250359מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיהאורי סגולר"דגסטרואנטרולוגיה

רופא במחלקהמיכאל ליבסר"ד

רופא במחלקהקובי דיקשטייןר"ד

רופאה במחלקהרעות לוצקיר"ד

04-8250527מנהלת היחידה לגסטרואנטרולוגית ילדיםקורינה הרטמןר"דגסטרואנטרולוגית ילדים

רופא במחלקהיגאל אלנברגר"ד

04-8250553מנהלת מחלקת גריאטריהאירינה מלחובסקיר"דגריאטריה

סגן מנהלת מחלקת גריאטריהאדוארד זלסובר"ד

רופאה במחלקהליובוב דבורקיןר"ד

רופאה במחלקהאפרת גילר"ד

04-8250425מנהלת מערך דימותנטליה גולדברגר"דדימות

מנהלת יחידת אולטרסאונדגלית דיכטרמןר"ד

מנהלת יחידת דימות שדיהודית גולדמןר"ד

04-8250245מנהל מכון המטולוגימאיר פרייסר"דהמטולוגיה

מנהלת בנק הדםאוולין שבדר"ד

רופאה במחלקהנקו'ילנה מישצר"ד

רופאה במחלקה'חאג-מונא בלאןר"ד

המרכז הארצי לבקרת סרטן 

בשרותי בריאות כללית

מנהל המרכז הארצי לבקרת סרטן בשרותי בריאות גדי רנרטפרופ

כללית

04-8250474

מנהל היחידה לאפידמיולוגיה יישומית וליד סליבאפרופ

רופאה במחלקהנעמי גרוניךר"ד

04-8250335גופית-מנהלת היחידה להפריה חוץמרתה דירנפלדפרופגופית-הפריה חוץ

רופאה במחלקהצפנת וינרר "ד

04-8250625מנהל היחידה לטיפול נמרץ כלליאריה עדןר"דהרדמה וטיפול נמרץ

מנהל יחידת התאוששותזאב גולדיקר"ד

אחראית מרפאת כאבאדית בלןר"ד



04-8250485'מנהל מחלקת פנימית אסמיר קאסםר"ד'פנימית א

'מנהל מחלקת פנימית בשי כהןר"ד'פנימית ב

מנהל החטיבה הפנימית

04-8250686

רופאה במחלקהי הכהן'אורית גורגר"ד

04-8250566'פנימית ג' מנהלת מחאירינה ברגמןר"ד'פנימית ג

04-8250851מנהל היחידה לנוירואימונולוגיה וטרשת נפוצהאריאל מילרפרופטרשת נפוצה

04-8250354מנהל מחלקת ילדיםגיורא פילרפרופילדים

רופאה במחלקהתמר עציוניר"ד

זיהומים ילדים' מנהל יחמשה אפרתפרופ

רופא במחלקהזאב שנפר"ד

רופאה במחלקהמאיה שימשי ברשר"ד

מנהלת המחלקה לרפואה דחופה ילדיםמיוריאל קונופניקיר"ד

רופאה במחלקהשירין שחאדהר"ד

04-8250752מנהל מחלקת ילודים ופגיםאבי רוטשילדפרופילודים ופגים

מנהל יחידת ילודיםדני וייסמןפרופ

מנהלת שירות אולטרסאונד ראש ויילודיםאירנה קסלר"ד

מנהלת מרפאת התפתחות של מחלקת ילודים ופגיםיק'מרינה סולובייצר"ד

רופאה במחלקהאיילה גוברר"ד

רופאה במחלקהמיכל מולדר"ד

רופאה במחלקהקרן לביא נבור"ד

04-8250053מנהל היחידה למחלות כבדאלי צוקרמןפרופכבד

מנהל שרות אבחון וטיפול פולשני  במחלות כבדאייל אשכנזיר"ד

04-8250631'מנהל מחלקת כירורגית אאריה ביטרמןר"דכירורגיה א

'סגן מנהל מחלקת כירורגית אאריאל שאמיר"ד

רופא במחלקהויסאם חוריר"ד

רופאה במחלקהעביר מסארווהר"ד

04-8250293'מנהל מחלקת כירורגית בריאד חדאדר"דכירורגיה ב

מנהל היחידה לניתוחים בריאטרייםדביר פרויליךר"ד

רופאה במחלקהטטיאנה דורפמןר"ד

רופא במחלקהגיא פסקלר"ד

04-8250679מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטיתשי-ירון הרפרופכירורגיה פלסטית

רופא במחלקהאביב קרמרר"ד

04-8250621מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזהארז שרוניר"דכירורגית חזה ולב

סגן מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזהסועאד שתיוויר"ד

לניתוחי לב בחולה המורכב' מנהל היחי

מנהל היחידה  לנתוחי חזה וראותרונן גליליר"ד

רופא במחלקהדרור לוינרר"ד

רופא במחלקהדן לוי פברר"ד

04-8250434מנהל המחלקה לכירורגית כלי דםעופר גליליר"דכירורגית כלי דם

רופאה במחלקהדלית מנהייםר"ד

רופא במחלקהוליד עוביידר"ד

04-8250329מנהל היחידה למחלות זיהומיותגבריאל וברר"דמחלות זיהומיות

04-8250354מנהל מעבדת השינהגיורא פילרפרופמעבדת שינה

רופא במחלקהתמר עציוניר"ד

04-8250808מנהל מערך המחקרבזיל לואיספרופמערך מחקר

רופא במחלקהדוד הלוןפרופ

04-8250390מנהלת מחלקת נוירולוגיהסיון בלוךר"דנוירולוגיה

רופא במחלקהדניאל גולןר"ד

04-8250038מנהל מחלקת נפרולוגיה ויקטור פרחויקיר"דנפרולוגיה

מנהל השירות ליתר לחץ דםרום מרקוזון'גר"ד

מנהל יחידת דיאליזהדניאל קושנירר"ד

רופא במחלקהאלון ענתביר"ד

רופאה במחלקהוק'טטיאנה טנסיוצר"ד

04-8250974מנהל מחלקת נשים ויולדותעופר לביאפרופנשים ויולדות

סגן מנהל מחלקת נשים ויולדותראובן קידרר"ד

מנהל היחידה לאנדומטריוזיסיובל קאופמןר"ד

מנהלת יחידת אולטרסאונד גניקולוגי ומיילדותייעל גולדברגר"ד

רופא במחלקהאבי זולוטרבסקיר"ד

רופאה במחלקהא'אימאן אבו אלהיגר"ד

רופא במחלקהיקיר שגבר"ד

רופא במחלקהעידו פפרקורןר"ד



רופאה במחלקהדאין-לנה שגיאר"ד

רופאה במחלקהרחל מנדלר"ד

רופא במחלקהמורן פזר"ד

רופאה במחלקהמירב שמידטר"ד

רופאה במחלקהמירית טולדנו הכהןר"ד

רופאה במחלקהמעין להב שרר"ד

רופאה במחלקהסיון סקוירסקיר"ד

רופא במחלקהנדב כהןר"ד

רופא במחלקהניר קוגלמןר"ד

רופא במחלקהעמית דמתיר"ד

רופאה במחלקהרותם שדהר"ד

רופאה במחלקהשירלי בן עמי קורנטר"ד

רופא במחלקהנוי-תומר ברר"ד

04-8250759מ מנהל מחלקת עיניים"מנורית מטלוןפרופעיניים

רופאה במחלקהעלוית וולףר"ד

מנהל היחידה לניהול סיכוניםאופיר לבוןר"דפרמקולוגיה

מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית

04-8250907

04-8250288מנהל המערך הקרדיולוגימשה פליגלמןפרופקרדיולוגיה

מנהל היחידה לאקוקרדיוגרפיה של הלבאבינועם שירןפרופ

מנהל השרות הקרדיולוגי במרחבאריה מיליטיאנור"ד

מנהל שרות מעבדת אלקטרופיזיולוגיהחורחה שליאמסרר"ד

מנהל השרות למניעת מחלות לב ושיקוםברק צפרירר"ד

מנהל יחידהרונן יפה'פרופ

רופא במחלקהסלים עדוויר"ד

רופא במחלקהדוב-ניסן בןר"ד

רופא במחלקהבשיר כרכביר"ד

04-8250486מנהלת היחידה הראומטולוגיתדבי זיסמןר"דראומטולוגיה

רופאה במחלקהוי פלד'גר"ד

רופאה במחלקהטל גזיתר"ד

04-8250517מנהל מכון ראותיוחאי אדירפרופראות

רופאה במחלקהמיכל שטיינברגר"ד

רופאה במחלקהסוניה שניירר"ד

מנהל היחידה לרפואת ריאות התערבותית ואבחנתיתאמיר אברמוביץר"ד

04-8250242מנהלת יחידת ראות ילדיםלבנון-גלית לבנתר"דראות ילדים

רופאה במחלקהמיכל שטיינברגר"ד

רופאה במחלקהביאנו-קרין יעקוביר"ד

04-8250171מנהל המחלקה לרפואה דחופהסלים חלביר"דרפואה דחופה


