
מב"ט
מרכז בריאות טרנסג'נדרים

ארגונים המספקים מידע, יעוץ ותמיכה 
בריאוטרנס - פורום איכילוב בפייסבוק לקהילת הטרנס   •

מעברים לקשת הטרנסית  •
פרויקט גילה להעצמה טרנסית  •

ברית הלביאות ארגון משפחות לילדים.ות טרנס  •
תהל"ה - תמיכה להורים לילדים מקהילת הלהט"ב  •

איגי - ארגון הנוער הגאה  •
זכויוטרנס - קבוצת פייסבוק למיצוי זכויות לקשת הטרנסית  •

מרכז לבריאות טרנסג’נדרים
המרכז לבריאות טרנסג'נדרים, הפועל במסגרת המכון האנדוקריני במרכז הרפואי ת"א, הינו מרכז ייחודי לקהילה הטרנסית, הנותן טיפול 

הוליסטי בתחומים רבים על ידי מיטב המומחים.
מטרת המרכז הינה לספק את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת ולהנגיש טיפול מותאם אישית להתאמה מגדרית לכל אחד ואחת מכם.

ניתן לתאם תורים לשירותים השונים ולהצטייד בהתחייבות )טופס 17( מקופות החולים.

מנהלת המרכז: ד"ר איריס יעיש
irisy@tlvmc.gov.il

השירותים הקיימים
מכון אנדוקריני - מבוגרים 

השירותים הניתנים: רופאות אנדוקרינולוגיות, פסיכולוגית, 
דיאטנית, קלינאית תקשורת, אחות להדרכה של הזרקת 

טסטוסטרון
טל' המכון: 03-6973417, 03-6973732

טל' לתיאום תור לאחות: 03-6973497
end-c@tlvmc.gov.il
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מכון אנדוקריני - ילדים 
השירותים הניתנים: רופאים אנדוקרינולוגים, פסיכולוגית, 

פסיכיאטרית ילדים ונוער, דיאטנית 
טל':03-6972513 

pend-clinic@tlvmc.gov.il
  בניין מרפאות דנה, קומת קרקע 

מעקב גניקולוגי ושימור פיריון
רופאה אחראית: ד"ר הדר אמיר

טל': 03-6925606 
  בניין סוראסקי, קומה 2, אגף ב' - המרכז לבריאות האישה 

ניתוחי רחם ושחלות
רופא אחראי: פרופ' ישי לוין 

טל' לזימון תורים: 03-6974000
  בניין סוראסקי, קומה 2, אגף ב' - המרכז לבריאות האישה 

מעקב עור 
רופאה אחראית: ד"ר נועה ריץ

טל' מרפאה: 03-6972424
טל' לזימון תורים: 03-6974000
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כירורגיה פלסטית
רופא אחראי: ד"ר אודי ארד

טל' לזימון תורים: 03-6974000
  בניין הלב ע"ש סמי עופר, קומת קרקע, המרכז לבריאות השד

ניתוחי נישוי פנים
רופאות אחראיות: ד"ר שמרית ארבל )כירורגיה פה פנים 

ולסתות(, ד"ר יעל אסטרייכר-קדם )א.א.ג(, ד"ר רוית ינקו 
)כירורגיה פלסטית(, ד"ר ענת קדרון )הרדמה(

טל':  03-6973676
  בניין סוראסקי, קומת קרקע, אגף א'

שירות המטולוגי 
רופאה אחראית: ד"ר מרב ברזילי

טל' לזימון תורים: 03-6973577
Meravb@tlvmc.gov.il 
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מרפאה לטיפול מיני
מנהל אחראי: ד"ר עידן מיליצ'ר
טל' לזימון תורים: 03-6925705

  בניין סוראסקי, קומה 2, אגף ב' - המרכז לבריאות האישה

מה להביא לביקור ראשון?
מכתב ממטפל מתחום בריאות הנפש עם תיאור היכרותו את המטופל/ת והמלצה לטיפול הורמונלי להתאמה מגדרית.  •

בדיקות מעבדה עדכניות )משלושת החודשים האחרונים(. הבדיקות צריכות לכלול:   •
ספירת דם וכימיה מלאה )גלוקוז, תפקודי כבד, תפקודי כליה, ליפידים(  -

טסטוסטרון  -
אסטרדיול  -
פרולקטין  -

TSH  -
LH  -

FSH  -
גברים טרנסג'נדרים - בדיקת אולטרה-סאונד של אברי האגן- רחם ושחלות )למרפאת נוער אין צורך בכך(  •

נשים טרנסג'נדריות - בדיקות של תפקודי קרישה  •


