
כתובת ברפואהדרגה אקדמיתשם פרטישם משפחה

אונקולוגית מדריךרינתברנשטיין מולכו

אונקולוגית מרצה בכיר קלינירויתגבע

אונקולוגית פרופסור חבר קליניאליהוגז

אונקולוגית פרופסור חברעידווולף

אונקולוגית מדריךסויפריסלאב'וצ

אונקולוגית מדריךדיאנהמצייבסקי

אונקולוגית פרופסור מן המניין קליניעפרמרימסקי

אונקולוגית פרופסור חבר קליניתמרספרא

אונקולוגית מרצה בכיראלהעברון

אונקולוגית פרופסור מן המנייןבנימין וויליאםקורן

אונקולוגית מדריךיגאלקושניר

אונקולוגית פרופסור חבר קליניאילןרון

עיניים מרצהשי מנחםסלע-בר

עיניים פרופסור חבר קליניעדיאלברק

עיניים מרצה בכיר קליניבהירה מיכאלהגולדשטיין שוורץ

עיניים מרצה בכיר קלינידודורסנו

עיניים מרצה בכיר קליניזוהר חוהחבוט וילנר

עיניים מדריךיוסףיציב

עיניים פרופסור מן המנייןענתלבנשטיין

עיניים פרופסור חבר קלינייגאלליבוביץ

עיניים פרופסור חבר קליניאלעדמויסייב

עיניים מדריךדפנהמיצד קורש

עיניים מרצה בכיר קלינימאירהנוידרפר

עיניים מרצההדסנוימן

עיניים מדריךחייםסטולוביץ

עיניים מרצה בכיר קלינישמעון נפתליקורץ

עיניים מדריךעינתקליין

עיניים מדריךמיכאלרגנבוגן

עיניים חבר הוראה בדרגת מרצהרונירחמיאל

עיניים מדריךשירישולמן

עיניים מרצהשולמיתשורץ

עיניים מרצהאוריאלשפירר

. ג.א.אמדריךשרהאבו גאנם

. ג.א.אמרצהאברהםאברגל

. ג.א.אמדריךעודדבן ארי

. ג.א.אמרצה בכיר קליניארידירוא

. ג.א.אמרצהאופירהנדזל

. ג.א.אמדריךמשהיהודה

ש דנה "ח ע"בימרצהגדפישמן

. ג.א.אפרופסור מן המניין קלינידן מריאןפליס

. ג.א.אמדריךאפרתכפיר-ריינדורף

מחקר ' מעמרצה בכירעמוסאדלר

אפידמיולוגיה ורפואה מונעת מרצהאמירנוטמן

פרמקולוגיה קלינית מרצה בכיריעקבעצמון

ריאות פרופסור חבראליזבטפיירמן

ח "הנהלת ביפרופסור חבררוניגמזו

המטולוגיה מרצה בכירבן ציוןכץ

, המרכז המשולב למניעת סרטןמרצהשירןשפירא

רדיולוגית מרצה בכירגליתאבירם

רדיולוגית מדריךאורנהלהבי-איזנשטיין

רדיולוגית מרצה בכיר קליניליאתביינארט

רדיולוגית מדריךענתאוניקוסקי-בלנק



רדיולוגית פרופסור חבר קליניאריהבלשר

רדיולוגית פרופסור חברדפנהט"בעש-בן

רדיולוגית מדריךסופיברנס

רפואה גרעינית פרופסור מן המנייןעינת רעיהויזר אבן ספיר

רדיולוגית מדריךגדעוןפלוסר

רדיולוגית מדריךיצחקקורי

רדיולוגית פרופסור חבר קליניעדהקסלר

רדיולוגית מדריךגליהרוזן תירוש

רדיולוגית מרצהחדוהשחם סוכמן

עור מדריךערןאלנבוגן

עור מדריךמרינהשוורץ-אסקין

עור מרצה בכיר קליניאילןגולדברג

עור מדריךחגיתמץ

עור מדריךטלצאלי

עור פרופסור מן המנייןאלישפרכר

המטולוגיה פרופסור חברעיריתאביבי

המטולוגיה מרצה בכיריאירהרישנו

המטולוגיה מדריךאיליהנר'קירז

המטולוגיה מרצה בכיררוןרם

הרדמה וטפול נמרץ מרצהמרגרטאקשטיין

הרדמה וטפול נמרץ פרופסור חבר קלינירוןבן אברהם

הרדמה וטפול נמרץ מדריךאביאלזילביגר

הרדמה וטפול נמרץ מדריךמיכאללוטן

הרדמה וטפול נמרץ פרופסור חברעידיתמטות

הרדמה וטפול נמרץ פרופסור חבר קליניפטריק אליןסורקין

הרדמה וטפול נמרץ חבר הוראה בדרגת מרצהרוןפליישון

מיון פרופסור חבר קליניפנחסהלפרן

ג -כירורגית במרצה בכיר קליניסובחיאבו עביד

כירורגית חזה ולב מדריךינאיבן גל

אורולוגית פרופסור חבר קלינייעקבבן חיים

אורולוגית מדריךיובליוסף-בר

כירורגית פלסטית מרצה בכיר קלינייואבברנע

ג -כירורגית בפרופסור חברגדעוןגולדמן

כירורגית פלסטית פרופסור חבר קליניאילגור

' כירורגית אמרצה בכיר קלינירוןגרינברג

אורולוגית פרופסור חבר קליניאלכסנדרגרינשטיין

כירורגית כלי דם פרופסור חבר קלינייהודהוולף

 1כירורגית ילדים מדריךמרקוינברג

ג -כירורגית בפרופסור חבר קליניחגיתטולצינסקי

אורולוגית פרופסור חבר קליניעופריוספוביץ

ג -כירורגית במרצה בכירגיאלהט

ג -כירורגית במרצה בכירנירלובצקי

ש דנה "ח ע"בימדריךגדלוטן

אורולוגית פרופסור חברניקולאיש'מבג

כירורגית חזה ולב פרופסור מן המנייןרפאלמור

ג -כירורגית במרצה בכיר קליניתהילהמנס

אורולוגית פרופסור מן המנייןחייםמצקין

ג -כירורגית במרצהעירן משהנזרי

ג -כירורגית בפרופסור חבר קלינירישרדנקש

כירורגית חזה ולב מרצה בכירנחוםנשר

ג -כירורגית במרצה בכיר קלינידרור שבתאיסופר

אורולוגית מרצה בכיר קלינימריוסופר

כירורגית חזה ולב מרצה בכירדמיטריפבני



כירורגית חזה ולב מדריךיוסיפז

ג -כירורגית במדריךיוסףקוריאנסקי

ג -כירורגית בפרופסור מן המנייןיוסףקלאוזנר

' כירורגית אפרופסור מן המניין קלינישלמהשניבוים

' אורתופדית במדריךיעקבאליס

אורתופדיה אונקולוגית פרופסור חבר קלינייעקבביקלס

' אורתופדית במדריךנחמיהבלומברג

' אורתופדית אמדריךאבירםגולד

שיקום פרופסור חבר קליניישראלדודקביץ

' אורתופדית במרצה בכיר קלינימיכאלדרקסלר

אורתופדית ילדים מרצה בכיר קלינישלמהחייק

אורתופדית ילדים מדריךיורםחמו

אורתופדית ילדים מדריך(מוקי)משה יניב

' אורתופדית במדריךאסףכדר

' אורתופדית אמדריךצביכהן

' אורתופדית בחבר הוראה בדרגת מרצהאלחנןלוגר

' אורתופדית במרצהערןממן

' אורתופדית אמדריךאהרוןמנחם

' אורתופדית אפרופסור מן המניין קלינימשהסלעי

אורתופדית ילדים חבר הוראה בדרגת מרצהדרורעובדיה

אורתופדית ילדים חבר הוראה בדרגת מרצהאליאסעזרא

' אורתופדית אמרצה בכיר קליניאיל אליעמר

' אורתופדית במרצה בכיר קליניאופירצציק

אורתופדיה אונקולוגית פרופסור חבר קלינייהודהקולנדר

' אורתופדית אמרצה בכיר קליניאהודראט

' אורתופדית אמרצה בכיר קליניגלעדרגב

' אורתופדית במדריךנדבשאשה

אורתופדית ילדים מרצה בכיר קליניאיתןשגב

' אורתופדית בפרופסור חבר קליניאלי לביושטיינברג

גסטרואנטרולוגיה מרצה בכירחןורול

נוירולוגיה מרצה בכיראיתןאוריאל

נוירולוגיה מדריךקאריןאלמן

אונקולוגית חבר הוראה בדרגת מרצהפליקסבוקשטיין

נוירולוגיה חבר הוראה בדרגת מרצהיעקבבלש

נוירולוגיה מדריךנועהברגמן

נוירולוגיה מרצה בכיר קליניטטיאנה  טניה'גורביץ

נוירולוגיה פרופסור מן המנייןנירגלעדי

נוירולוגיה פרופסור חבר קליניויויאנהדרורי

נוירולוגיה מרצה בכירחןהלוי

נוירולוגיה מרצהאבנרטלר עמרם

נוירולוגיה מרצה בכיראריאלטנקוס

נוירולוגיה מרצה בכיריוליהלרנר

נוירולוגיה מרצה בכירענתמירלמן

נוירולוגיה חבר הוראה בדרגת מרצהסבטלנהקיפרווסר

עיניים פרופסור מן המניין קליניענתקסלר

נוירולוגיה מרצה בכירארנוןקרני

נוירולוגיה מדריךיו'סרגאברמוביץ

נוירולוגיה מרצהמורןארצי

נוירולוגיה מרצה בכירעינוראסאייג-בן

נוירוכירורגית מרצהאוריברזילי

נוירוכירורגית מרצה בכיררחלגרוסמן

נוירוכירורגית מרצה בכיר קליניצבי מיכאללידר דרגיש

נוירוכירורגית מרצה בכיר קליניחלילסלאמה



נוירולוגיה מרצהפיראספאהום

נוירוכירורגית פרופסור מן המנייןיצחקפריד

נוירולוגיה מדריךהדרקולב

נוירוכירורגית פרופסור מן המניין קלינישלמהקונסטנטיני

נוירוכירורגית פרופסור חבר קלינישמעוןרוחקינד

נוירוכירורגית מרצה בכיר קלינייונתןרוט

נוירוכירורגית פרופסור מן המנייןצבירם

נוירוכירורגית מרצהעדושטראוס

נוירולוגיה מרצהתמרשינר

ש דנה "ח ע"בימדריךעמיתאובנטל

מכון גנטי פרופסור מן המנייןאביאור אורטרגר

ש דנה "ח ע"בימדריךרותםאור בך

ש דנה "ח ע"בימרצהאסףאורן

ש דנה "ח ע"בימרצהאוריאיל

ש דנה "ח ע"בימרצה בכיר קלינירוניתאלחסיד

ש דנה "ח ע"בימדריךאראלהאלקון טמיר

ש דנה "ח ע"ביחבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליניאילהאסיה

ש דנה "ח ע"בימדריךדניתבלומנטל

ש דנה "ח ע"בימדריךשירהבן אור

מכון גנטי מרצה בכירשיבן שחר

ש דנה "ח ע"בימרצה בכיר קלינימיגלגלטשטיין

ש דנה "ח ע"בימרצה בכיר קליניגליהגריסרו

ש דנה "ח ע"ביפרופסור חבר קלינינעמיוינטרוב

ש דנה "ח ע"בימרצה בכירריבהטאומן

ש דנה "ח ע"בימדריךענתפלר-ירושלמי

ש דנה "ח ע"בימדריךגליתישראלי

ש דנה "ח ע"בימדריךנטעכהן

ש דנה "ח ע"בימרצהשלומיכהן

ש דנה "ח ע"בימרצהמורן שושנהלביא שלם

אנדוקרינולוגיה מרצה בכיר קלינייעלבנדור-לבנטל

ש דנה "ח ע"בימדריךשרוןלהט

ש דנה "ח ע"ביפרופסור חבר קלינירוניתלובצקי

ש דנה "ח ע"בימרצה בכיר קלינייעללייטנר

ש דנה "ח ע"בימדריךהדרמורן לב

ש דנה "ח ע"בימדריךאלקסיסמיטלפונקט

ש דנה "ח ע"ביפרופסור מן המניין קלינייעקבסיון

ש דנה "ח ע"בימדריךשירליפרידמן

ש דנה "ח ע"ביפרופסור חבראביבהולבסקי- פתאל 

ש דנה "ח ע"בימדריךמורןקדם הויזמן

ש דנה "ח ע"ביחבר הוראה בדרגת מרצהרוקסנהקלפר

ש דנה "ח ע"בימדריךטליקפואה

ש דנה "ח ע"ביפרופסור חברליויהקפוסטה

ש דנה "ח ע"ביפרופסור מן המניין קליניאוריאלקרמר

ש דנה "ח ע"בימרצהאיילתרמון באבד

ש דנה "ח ע"בימדריךאפריםשדות

ש דנה "ח ע"בימדריךאניטהשכטר דוידוב

ש דנה "ח ע"בימדריךאורןתבור

נוירולוגיה פרופסור מן המנייןפרי מ'גהוסדורף

פסיכיאטרית מדריךרועיאון

פסיכיאטרית מדריךגביאייזנברג רומנו

פסיכיאטרית מדריךיאנהבייטלמן

פסיכיאטרית פרופסור חבר קלינימאירבלוך

פסיכיאטרית מדריךגביברקאי



פסיכיאטרית מדריךאיליהגורביץ

פסיכיאטרית פרופסור חבר קליניירמיההייניק

פסיכיאטרית מדריך(אהרון)רוני ורד

פסיכיאטרית מדריךאורןטנא

פסיכיאטרית מדריךאלעדמליק

פסיכיאטרית מדריךענתעבודי ששר

פסיכיאטרית מרצה בכירעינתפלס

פסיכיאטרית מדריךמיכאלקרסנושטיין

פסיכיאטרית מדריךנועהרוזנברג

פסיכיאטרית פרופסור מן המנייןשאולשרייבר

פתולוגיה מרצה בכיר קליניוזפין'גאיסקוב

פתולוגיה פרופסור חבר קלינייהונתןבן עזרא

פתולוגיה מרצה בכיר קליניאליברזובסקי

פתולוגיה מדריךאנדריאהגת

פתולוגיה מרצהגלעדויינר

פתולוגיה מדריךלאונורטרחו

פתולוגיה מדריךסילביהמרמור

קרדיולוגיה מרצהמיכלאנטין מר

קרדיולוגיה מרצהירוןארבל

קרדיולוגיה מרצה בכיר קליניסימוןבינר

קרדיולוגיה פרופסור מן המנייןשמואלבנאי

קרדיולוגיה מרצה בכיראמיר שלמההלקין

קרדיולוגיה פרופסור חברשמואלויסקין

קרדיולוגיה פרופסור חבריאןטופילסקי

קרדיולוגיה מרצה בכיריואבמיכוביץ

קרדיולוגיה פרופסור חבר קליניאריאלפינקלשטיין

קרדיולוגיה פרופסור מן המנייןגדקרן

קרדיולוגיה מרצה בכיר קלינירפאלרוסו

קרדיולוגיה מרצה בכיר קלינייעקבשחם

ח "הנהלת ביפרופסור מן המניין קלינייצחקשפירא

' פנימית חמרצה בכיר קלינייעקבאבלין

' פנימית אמרצההוארדאוסטר

אנדוקרינולוגיה מרצהאסתראפינגנדין- אושר 

' פנימית ימדריךמירבאינגביר

גריאטריה מדריךרבינוביץאלכסנדר

ראומטולוגית פרופסור חבר קליניאוריטואלקיים

, המרכז המשולב למניעת סרטןפרופסור מן המנייןנדירארבר

ראומטולוגית מרצהאוריארד

קרדיולוגיה מרצהרמי'גבן שושן

זיהומיות מרצה בכיררונןעמי-בן

גסטרואנטרולוגיה פרופסור חבררפאלברוק

אורולוגית מדריךאביברי

' פנימית הפרופסור מן המנייןאברהם שלמהברלינר

גריאטריה מדריךאורליברק

' פנימית בפרופסור חבר קליניחנןגוזנר גור

' פנימית המדריךאמירעוז-גל

זיהומיות פרופסור חבר קלינימיכאלגלעדי

אנדוקרינולוגיה מרצה בכיר קלינייונהגרינמן

גסטרואנטרולוגיה פרופסור חבראיריסדותן

גסטרואנטרולוגיה פרופסור מן המנייןזמירהלפרן

' פנימית טפרופסור חבררמיהרשקוביץ

נפרולוגיה פרופסור חבר קליניטליהמרקין-ווינשטין

' פנימית דפרופסור חבר קלינידודזלצר



' פנימית חמדריךאהודחורין

' פנימית חמדריךגיאחושן

' פנימית חמרצה בכיר קלינידודחסין

' פנימית גמרצה בכיר קליניגדעוןך"חר

זיהומיות חבר הוראה בדרגת מרצהדןטורנר

' פנימית במדריךיוסף צביטשבינר

אנדוקרינולוגיה מדריךאיריסיעיש

' פנימית ופרופסור חברגיריסיעקוב

אנדוקרינולוגיה מדריךאלנהיצחקוב

אפידמיולוגיה ורפואה מונעת פרופסור מן המנייןיהודהכרמלי

ראומטולוגית מדריךדודלברטובסקי

ראומטולוגית מרצהאירנהליטינסקי

גסטרואנטרולוגיה מרצה בכירניצןמהרשק

גסטרואנטרולוגיה פרופסור חבר קלינימנחםמושקוביץ

' פנימית אפרופסור מן המניין קלינימשהמיטלמן

' פנימית המדריךאסימילביצקי

' פנימית חמדריךגילעדמרגוליס

' פנימית דמדריךתמרמרדי

אנדוקרינולוגיה מרצהיוניתמרקוס פרלמן

אנדוקרינולוגיה מדריךיעלסופר

גסטרואנטרולוגיה מדריךחנהסטרול

ראומטולוגית מרצה בכיר קלינידפנהפארן

' פנימית המדריךיעלפארן

' פנימית יפרופסור חברראובןפורת

גסטרואנטרולוגיה מרצה בכירסיגלפישמן

' פנימית ימדריךמרדכיפריד

גסטרואנטרולוגיה מרצה בכיראיזבלצויבל

' פנימית חמדריךיוליהקורניצקי

נפרולוגיה מדריךאוריתקלוק בן בסט

גסטרואנטרולוגיה מרצה בכיררויטלקריב

' פנימית גפרופסור חבר קליניאורירוגובסקי

' פנימית דמדריךצחרוזנבאום

גסטרואנטרולוגיה מרצהגיארוזנר

גסטרואנטרולוגיה פרופסור חבראורןשבולת

אפידמיולוגיה ורפואה מונעת פרופסור חבריימס'מיטשל גשוואבר

ריאות מרצה בכיר קלינייהודה אברהםשוורץ

נפרולוגיה פרופסור חברדורוןשורץ

' פנימית טמרצה בכירעידיתשורץ

קרדיולוגיה מרצה בכיראריהשטיינויל

' פנימית המדריךחזישמואלי

גסטרואנטרולוגיה מדריךמתישנל

קרדיולוגיה מדריךחורישפיק

' פנימית טמדריךיונתןשפירא

אנדוקרינולוגיה פרופסור חברקרןתורגמן

גריאטריה חבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קלינייפהלרמן


