
 מתאמות ניתוחים

 פרטי קשר

 ימי קבלה ט' פקס טלפון מתאמת יחידה
 ניתוח 

 כתובת מייל

 אף אוזן וגרון 
 

 ortalre@tlvmc.gov.il ה' ג, ב',ימים  03-6974597 03-6972077 אורטל בן שושן

 אף אוזן וגרון
 

 meitalb@tlvmc.gov.il ה' ג, ב',ימים  03-6974597 03-6973228 מיטל בית יעקב

 אף אוזן וגרון
 

 oritar@tlvmc.gov.il ה' ג, ב',ימים  03-6974597 03-6947593 אורית ערקובי

 אורולוגיה
 

 03-6973167 03-6974041 אגילר ויצמן אנה
68/ 

 anaa@tlvmc.gov.il ד' ג', א', ימים

 אורולוגיה
 

 03-6973167 03-6974041 פולה משינסקי
68/ 

 polinam@tlvmc.gov.il ד' ג', א',ימים 

ופדיה תאור
  לוגיתאונקו

  'ב יום 03-6974690 03-6974688 יוה פרידלרז

 

zivaf@tlvmc.gov.il 

ופדיה תאור
  לוגיתאונקו

 

 pninam@tlvmc.gov.il  'ב יום 03-6974690 03-6947565 פנינה מרמלשטיין

 ופדיה ספורטתאור
  

 miric@tlvmc.gov.il ה'ב', ימים  03-6974689 03-6974545 מירי כרמלי

 ימים 03-6974527 03-6972506 הבה קמחיז כתף ופדיהתאור
 ד', ה' ב, א',

zahavak@tlvmc.gov.il 

 ופדיה כף רגלתאור
 

 ימים 03-6974527 03-6972506 זהבה קמחי
 ד', ה' ב, א',

zahavak@tlvmc.gov.il 

 ופדיה כף ידתאור
 

 simiz@tlvmc.gov.il א'יום  03-6947624 03-6973528 סימי זארי

 טראומהופדיה תאור
 

 perin@tlvmc.gov.il ה' יום 03-6974546 03-6973058 פרי נורוז

 ופדיה מפרקתאור
 

 Etilev@tlvmc.gov.il ד'יום  03-6974671 03-6973515 אתי לביוב

 כירורגית א'
 כלי דם

 ימים 03-6947288 03-694292 אורלי אלטרץ
 'ג ,'ב א',

orlyal@tlvmc.gov.il 

 כירורגית א'
 

 adime@tlvmc.gov.il 'ימים ב', ד 03-6947228 03-6947292 עדי מסיקה

 lioraya@tlvmc.gov.il 'ימים ב', ד 03-6947228 03-6947292 ליאורה שירי ירון כירורגית א'

ב' כירורגית תעשי עמרן מעין   03-6947254  03-6974131 
 

ב', ג', ד' ימים  
 

maayant@tlvmc.gov.il 

ב' כירורגית שמואל רימונה   03-6947254 03-6974131 
 

ב', ג', ד' ימים  
 

rimonas@tlvmc.gov.il 

כירורגית ב' 
 פרוקטולוגיה

 anatya@tlvmc.gov.il  ימים א', ב', ד' 03-6925740 03-6973209 ענת יעקבי

חזה כירורגית ארביב אלה   'גיום  03-6973235 03-6972021 
 

ellaa@tlvmc.gov.il 

 ה'-א' ימים 03-6972993 03-6973322 וקין'קוז פזית לב כירורגית

 
pazitko@tlvmc.gov.il 

פלסטית כירורגיה מזרחי  מלי   
 

 ה'-א' ימים 03-6973890  03-6973320

 
malim@tlvmc.gov.il 

פלסטית כירורגיה קרן זאנט   

 
 ה'-א' ימים 03-6973890  03-6972410 

 
kerenj@tlvmc.gov.il 

 כירורגיה פלסטית
 הרדמה מקומית בלבד

 ה'-א' ימים 03-6973890 03-6973134 רזנאלי אורטל
 

ortalr@tlvmc.gov.il 

  נוירוכירורגיה
 עמוד שדרה

 liatr@tlvmc.gov.il יום ה' 03-6974979 03-6974134 ליאת יעקובי

 נוירוכירורגיה 
 עמוד שדרה

 shellys@tlvmc.gov.il יום ה' 03-6925740 03-6974087 שלי סידס

  נוירוכירורגיה
ראש ניתוחי  

פיטוסי אהובה  ahuvaf@tlvmc.gov.il ה' יום 03-6974979 03-6972732 

  נוירוכירורגיה
 ראש ניתוחי

 kerenpm@tlvmc.gov.il  'ה יום 03-6974860  03-6974273 מזור אור קרן

 - נוירוכירורגיה
 נתוריוצ נוירורדילוגיה

  מוח

גולן חנה  hanag@tlvmc.gov.il יום ה' 03-6974089 03-6947524 



 נוירוכירורגיה
פריפרייםעצבים    

 Meitalh@tlvmc.gov.il יום ה' 03-6974579 03-6973269 מיטל חן

 שחזור-נוירוכירורגיה
פריפריים עצבים  

לימורנקו מריאנה ה יום 03-6974002 03-6974582  '  marianali@tlvmc.gov.il 

כללית נוירוכירורגיה  קרינה קנדוב 
 

 karinaka@tlvmc.gov.il ה'יום  03-6974579 03-6974169

 נוירוכירורגיה
  תפקודית

 miria@tlvmc.gov.il 'ה', בימים:  03-6973992  03-6974949  אטיאס מירי

 נוירוכירורגיה
  תפקודית

רדומסקי ריבי  rivir@tlvmc.gov.il 'ה', בימים:  03-6973992  03-6974949 

 נשים
 

א', ב',  ימים: 03-6947839 03-6947838 פלאח דנה
 ה'

danaf@tlvmc.gov.i 

 נשים
 ניתוח קיסרי

 ה'-ימים: א'  03-6975603 אביבית שמעון 
 

avivitsh@tlvmc.gov.il 

 פה ולסת 
 

 henr@tlvmc.gov.il ימים: א', ד' 03-6974647 03-6972578 חן רושני 

 עיניים/קטרקט
 

שרית אלבז 
 מנשה

 ה'-ימים: א'  03-6973868
 

saritem@tlvmc.gov.il 

 


