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 בית חולים מנחים נושא עבודת הגמר  שם משפחה שם פרטי מסלול

תרומבוציטופניה משמעותית: הגורמים והקשר בין  אלמגור-אהרון אביב שנתי 6
 ספירת הטסיות לדמם משמעותי

פרופ' משה מיטלמן        
ד"ר הווארד אוסטר         

 ד"ר איליה קירז'נר

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
רפואי תל אביב               מרכז רפואי 

 תל אביב

המשמעות הקלינית והפרוגנוסטית של הגדלת החדר  אלון גלעד שנתי 6
 Post Hemorrhagicהרביעי בקרב פגים עם 

Hydrocephalus 

 דנה, מרכז רפואי תל אביב ד"ר חיים בסן

השפעת ביופסיית בלסטומר אחד או שניים על יכולת  אסף דניאל שנתי 6
באבחון גנטי טרום השרשה  In-vitroהתפתחות העובר 

(PGD.מחקר רטרוספקטיבי .) 

פרופ' בני אלמוג             
 ד"ר עדי רכס

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

צפקי בילדים -סיכון להתפתחות זיהום דלף חדרי גורמי ארפס אמיר שנתי 6
 ביקורת-מקרה מחקר -מנותחים נוירוכירורגית 

פרופ' שלומי קונסטנטיני     
סואן    -ד"ר גליה גריסרו

 ד"ר יונתן רוט

דנה, מרכז רפואי תל אביב         דנה, 
מרכז רפואי תל אביב         דנה, מרכז 

 רפואי תל אביב

פרופ' אלי שפרכר            פסיכולוגיים של חולי מיקוזיס פונגואידס אפיונים בלומוביץ עמית שנתי 6
ד"ר אילן גולדברג           

 גב' אניטה חיימוביץ

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
רפואי תל אביב               מרכז רפואי 

 תל אביב

סיכון ללידה מוקדמת ספונטנית, בנשים  גורמי בן מיור בשי טלי שנתי 6
מוקדמת  שהתייצגו במהלך הריונן עם תסמיני לידה

 עצורה

פרופ' יריב יוגב                  
 ד"ר ענת שמואלי

מרכז רפואי תל אביב               מרכז 
 רפואי רבין

לבדיקת השפעת נוכחות פיברומיאלגיה מחקר חתך  בריקמן שי שנתי 6
(FMS על מדדי פעילות מחלה בחולי דלקת מפרקים )

 (PsAפסוריאטית )

 רפואי תל אביב מרכז אורי אלקיים 'פרופ



טכניקה ניתוחית, תוצאות  -סלה מנינגיומה טוברקולום ברקאי גל שנתי 6
מטופלים  15-בדיקות ראיה וגורמים פרוגנוסטים ב

 קר קלינימח

 רפואי תל אביב מרכז נבו מרגלית ר"ד

וסימטריה של טלטול ידיים בקרב קרובים  אמפליטודה גלעדי יעקובי איתן שנתי 6
 את מדרגה ראשונה של חולי פרקינסון הנושאים

LRRK2 בגן G2019S המוטציה 

ד"ר טניה גורביץ'              
 ד"ר ענת מירלמן

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

 -השפעת הנקה ממושכת על פרופיל השומנים בבוגרים היוש עפרי שנתי 6
 ( פרוספקטיביcross sectionמחקר חתך )

פרופ' דרור מנדל           
 ד"ר רונית לובצקי

דנה, מרכז רפואי תל אביב             
 דנה, מרכז רפואי תל אביב        

לפני ואחרי  -פנאומוקוקליות פולשניות בישראל מחלות קלצל-הרשקו חנה שנתי 6
 החיסון

 סואן      -ד"ר גליה גריסרו
פרופ' גידי פרת                

 יוחאי  -ד"ר אביהו בר

דנה, מרכז רפואי תל אביב      ספרא, 
מרכז רפואי      מרכז רפואי שיבא    

 אסף הרופא

השוואה במידת הנזק לרקמה הרכה בשימוש במסמר  ווגמן יונתן שנתי 6
PFN   לעומתDHS  בטיפול בשברי צוואר ירך

 בהתבסס על סמנים לאבחנת נזק לשריר.

 פרופ' ישראל דודקביץ      
ד"ר אלי שטיינברג          

 ד"ר אורטל סגל

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
רפואי תל אביב               מרכז רפואי 

 תל אביב

תוצאות השתלת תאי אב המטופוייטים מתורם מתאים  זיו יונתן משה שנתי 6
 MDSמשפחה מול תורם זר, בחולי לויקמיה או -בן

פרופ' אלה נפרסטק         
 ד"ר אראל יפה

מרכז רפואי תל אביב                  
 בילינסון, מרכז רפואי רבין

ד"ר מאירה נוידרפר         הסקלרה בחולי קרטוקונוס עובי זלצר גוטלר דלית שנתי 6
 ד"ר דוד ורסנו

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב



השינויים בממשק השכבה הדמית והרשתית  הערכת יעקובי פרץ שירן שנתי 6
כורואידלי  בהתאם לנוכחות גידולים תוך עיניים ממקור

  (OCT) בבדיקת טומוגרפיה אופטית ממוחשבת
 מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

ד"ר מאירה נוידרפר        
ד"ר ויקטוריה 

 דאי-וישנבסקיה

מרכז רפואי תל אביב                מרכז 
 רפואי שיבא

יעילות הטיפול בקרנית חרוטית באמצעות שיטת  מאירי זהר שנתי 6
 אנליזה.-הצילוב: סקירת ספרות שיטתית ומטא

 מרכז רפואי תל אביב ד"ר דוד ורסנו

  סיכון להתפתחות נצור של המאגר האילאלי גורמי מחאמיד למיס שנתי 6
  לאחר כריתה משחזרת של המעי הגס והחלחולת

 כטיפול בדלקת כיבית של המעי הגס

פרופ' איריס דותן              
 ד"ר חגית טולצ'ינסקי 

מרכז רפואי תל אביב               מרכז 
 רפואי תל אביב

 VMTהערכת וניתוח תוצאות ויטרקטומיה לטיפול ב  נאטור מוחמד שנתי 6
Idiopathic vitreomacular traction syndrome 

results of the surgical treatment with 
vitrectomy 

פרופ' ענת לבנשטיין        
פרופ' עדיאל ברק         

 ד"ר שחר יונתן

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
רפואי תל אביב               מרכז רפואי 

 תל אביב

היסטרוסקופיה במסגרת מרפאה בטיפול  הצלחה של סואלחי סמי שנתי 6
 בנשים עם חשד לשארית רקמה טרופובלסטית

 ליס, מרכז רפואי תל אביב פרופ' פואד עאזם 

דרך   (ל"מעבר תרכובות מזון לתינוקות )תמ השפעת עזאיזה מוחמד שנתי 6
 זונדה על הרכב מאקרונוטריינטים

פרופ' דרור מנדל           
 ד"ר רונית לובצקי

דנה, מרכז רפואי תל אביב         דנה, 
 מרכז רפואי תל אביב

השוואה בין תוצאות החלפת ראש עצם החישור  פקטור שי שנתי 6
)רדיוס( במשתל מודולרי לבין משתל שאיננו מודולרי 

 )מונובלוק( בפגיעות מרפק מורכבות

שטיינברג              ד"ר אלי
 ד"ר ישי רוזנבלט

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

השוואת תוצאותיהם של ניתוחי הצמדת רשתית  פרנקל רוטנברג טל שנתי 6
עם  pars plana vitrectomyבחולים שטופלו בניתוח 

 וללא חיתוך רשתית.

     פרופ' עדיאל ברק         
 ד"ר מאירה נוידרפר

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

לבין הצורך בניקוז  CRPהערכת הקשר בין ערכי  רגב לילך שנתי 6
מלעורי של כיס המרה בחולים עם דלקת חריפה בכיס 

 מחקר עוקבה רטרוספקטיבי -המרה 

ד"ר רון גרינברג             
 ר ערן ניזריד"

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב



י מדידת תינגדות פנימית "של תפליט פלאורלי ע איבחון רובלסקי אולגה שנתי 6
 של בית החזה

 רפואי תל אביב מרכז ך"גדעון חר ר"ד

קליניים, מעבדתיים והדמיתיים של זיהומים  מאפיינים רייך שלי שנתי 6
 פטרייתיים פולשניים בחולים עם מחלות רקע

  המטולוגיות שונות

 רפואי תל אביב מרכז רונן בן עמי ר"ד

חיים לאחר כריתת גידול בבלוטת יותרת המוח  איכות שטנר שמרית שנתי 6
אנדוסקופית  בגישה טרנסנזלית, השוואה בין גישה

 למיקרוסקופית

ד"ר אברהם אברג'יל      
 פרופ' צבי רם

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

חדשה למיפוי תפקודן היחסי של  fMRIפרדיגמת  שטרן בן טובים אורית שנתי 6
במהלך האונות הטמפורליות ואזורים חוץ טמפורליים 

 קידוד זיכרון חזותי לעומת מילולי

פרופ' תלמה הנדלר        
 ד"ר עירית שפירא ליכטר

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

גורמי הסיכון הספציפיים להתפתחות  הערכת שטרנשוס מיכל שנתי 6
חולי  שליליים עמידים בילדים-בקטרמיה מחיידקים גרם

 -סרטן המאושפזים במחלקה להמטו אונקולוגיה ילדים
  מחקר עוקבה

ד"ר גליה גריסרו         
 פרופ' יהודה כרמלי

מרכז רפואי תל אביב              מרכז 
 רפואי תל אביב

נוכחות סטיגמה בנושא טיפול אחזקתי  השוואת שידלנציק ליה שנתי 6
 בישראל במתדון בקרב מטפלים במסגרות טיפול שונות

 רפואי תל אביב מרכז פלס דר' עינת

המהלך הפרי והפוסטאופרטיבי הקריבני בילדים בעלי  קציר-תמרי שירה שנתי 6
תיקון חדרית אשר עברו ניתוח  -פגם במחיצה הבין

 מחקר עוקבה רטרוספקטיבי -בהתייחס לגיל בו נותחו

ד"ר ליאור ששון            
 פרופ' ליויה קפוסטה

מרכז רפואי וולפסון                    מרכז 
 רפואי תל אביב

תפקידו של סורטילין במטבוליזם של גלוקוז ושומן  אמיר קרת רותם שנתי 4
 ובתנגודת לאינסולין

ד"ר סיגל פישמן                  
 ד"ר איזבל צויבל

 מרכז רפואי תל אביב        
 מרכז רפואי תל אביב

-לקטט דהידרוגנאז בדגימות כיח מגורה: ביומדידת  בירגר סער שנתי 4
 מרקר של דלקת בדרכי האוויר בחולים עם שיעול כרוני

 מרכז רפואי תל אביב פרופ' ליזי פיירמן

+ למהלך המחלה CD8 -+  וCD4הקשר בין פנוטיפ  בראון רועי שנתי 4
 ולתגובה לטיפול בחולי מיקוזיס פונגואידס

               דר' אילן גולדברג
 פרופ' שפרכר אלי

 מרכז רפואי תל אביב          
 מרכז רפואי תל אביב



התגובה החיסונית בבלוטות לימפה גרורתיות  גרינמן מערבי נופר שנתי 4
 מקרצינומה של הקולון כמדד פרוגנוסטי

פרופ' יוסף קלאוזנר           
 ד"ר ערן נזרי

         מרכז רפואי תל אביב  
 מרכז רפואי תל אביב

מחקר עוקבה: חשיבותם של מבחן התגובה לאספירין  הבר עינת שנתי 4
ועירוי טסיות בחולים המאובחנים עם דימום תוך מוחי 

 ונמצאים תחת השפעת אספירין

פרופ' נתן בורנשטיין             
ד"ר ענת חורב                       

 ד. המרפרופ' מקסים 

 מרכז רפואי תל אביב       
UPMC Pittsburgh             UPMC 

Pittsburgh 

עמית  שנתי 4
 שמעון

 ThinPrep Imagingיעילות השימוש במערכת  טלמון
לפענוח משטחי צוואר רחם )פאפ(: השוואה בין תקופת 

הטמעת המערכת במכבי שירותי בריאות לתוצאות 
 עכשוויות

פרופ' אסנת גרוץ                 
 ד"ר אדוארדו שכטר

 ליס, מרכז רפואי תל אביב      
 מכבי שירותי בריאות

האם להשתמש בשני עורקי השד הפנימיים כמעקפים  לאוב אדם שנתי 4
 בחולים עם סכרת?

פרופ' רפאל מור                 
 ד"ר נחום נשר

       מרכז רפואי תל אביב   
 מרכז רפואי תל אביב 

גורמי סיכון המונעים הוצאת פילטר נשלף המוחדר  לבן גבאי אורלי שנתי 4
 -מניעתית לוריד הנבוב התחתון במטופלי טראומה

 מחקר עוקבה  רטרוספקטיבי

 מרכז רפואי תל אביב פרופ' אופירה סלומון

סכיזופרניה מול הפרעת דחק בתר חבלתית כרונית:  מילטאו דניאל שנתי 4
איזו הפרעה פוגעת יותר באיכות החיים הסובייקטיבית 

 של הלוקים בה?

פרופ' מיקי בלוך                  
 ד"ר אורן טנא

 מרכז רפואי תל אביב         
 מרכז רפואי תל אביב 

השפעת אתיל כלוריד על התגובה העורית בדיקת  פישר אלישבע שנתי 4
 בתבחין עורי אלרגי

עוז                 -ד"ר אמיר גל
 ד"ר שמואל קיויתי

 מרכז רפואי תל אביב          
 מרכז רפואי תל אביב 

ההשפעה של תרביות חיוביות  -במהלך הלידה חום  צור יוסי שנתי 4
ושלב הלידה בו מופיע חום על הסיכון לסיבוכים 

 מיילדותיים

פרופ' יריב יוגב                   
 ד"ר ערן אשואל

 ליס, מרכז רפואי תל אביב     
 ליס, מרכז רפואי תל אביב 

לפני או אחרי  – PGDביופסיית עוברים למטרת עיתוי  קורנצקי ניקה 
 הקפאתם? מחקר קוהורט רטרוספקטיבי

פרופ' אלמוג בנימין              
 ד"ר יוסף חסון

 ליס, מרכז רפואי תל אביב     
 ליס, מרכז רפואי תל אביב



 


